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Trabalhador com jornada reduzida
deve receber 13º e férias integrais
Senado aprova auxílio de R$ 4 bilhões
a empresas de transporte público
Página 4

São Paulo registra 40,9 mil óbitos e
1,18 milhão casos de coronavírus
Página 2

Milhares de pessoas batendo panelas e soprando apitos se reuniram no centro de
Berlim, na quarta-feira (18),
para protestar contra os planos
da chanceler Angela Merkel
de atribuir a seu governo poderes para impor restrições
destinadas a conter a disseminação do coronavírus.
As Câmaras baixa e alta do
Parlamento da Alemanha aprovaram nesta quarta-feira leis
que podem permitir ao governo impor restrições ao contato social e normas sobre uso
de máscaras, consumo de álcool em público, fechamento de
lojas e interrupção de eventos
esportivos.
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Previsão do Tempo
Quinta: Chuvoso
durante o dia. À
noite pode chuviscar e o céu ainda
fica nublado.

Manhã

Tarde

19º C
15º C

Noite

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu
os procedimentos de submissão
contínua de dados técnicos para
o registro de vacinas contra a
covid-19. A Instrução Normativa nº 77/2020 foi aprovada na
terça-feira (17) pela diretoria
colegiada do órgão e publicada
na quarta-feira, (18) no Diário
Oficial da União.
Segundo a Anvisa, os direto-

res também dispensaram a análise de impacto regulatório e consulta pública para o registro devido ao grau de urgência da vacina e gravidade da doença.
“A medida possibilitará acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo coronavírus, desde que
demonstradas qualidade, segurança e eficácia conforme os requerimentos técnicos e regula-

EURO
Compra: 6,30
Venda:
6,30
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Estudo revela que
Coronavac produz anticorpos
contra a Covid em 97%
dos participantes Página 2
MJ estima arrecadar
R$ 200 milhões em 100
leilões de bens apreendidos

Submissão contínua
Esse procedimento será normatizado apenas para as vacinas
contra covid-19 a serem registradas no país. Segundo a Anvisa,
outras autoridades regulatórias
de referência, como a dos Estados Unidos, da Europa, da Suíça
e da China, já utilizam a submissão contínua em situações específicas.
A proposta da Anvisa prevê o
atendimento a dois critérios para
uso desse procedimento diferenciado.
Página 4
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Taxa de rejeição do Pix
está em 6,5%,
diz Campos Neto Página 3

Kartismo: AKSP disputa
penúltima etapa com
vários líderes
Vai chegando ao final um dos
certames mais democrático e
competitivo do kartismo paulista. Neste sábado (21) será realizada a penúltima etapa do 2º
Campeonato da Associação dos
Kartistas de São Paulo (AKSP),
a partir das 16 horas, no Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP). Com quatro categorias,
o torneio tem sete líderes diferentes. Luciano Montanhez (Elite), Matheus Roque (Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e
Gabriel Medina (Light) lideram
a classificação Geral, enquanto
Igor Mei (Elite), Beto Dicker
(Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e Fernando Dias Barros
(Light) .
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Bruno Soares e Mate Pavic
são superados no ATP Finals
e jogam pela classificação
para a semi
Nos detalhes, Bruno Soares e Mate Pavic sofreram a
sua primeira derrota no ATP
Finals. Na quarta-feira, o brasileiro e o croata abriram a
programação do torneio que
reúne os oito melhores times
da temporada em partida con-

tra a dupla de Marcel Granollers e Horacio Zeballos,
sendo superados nos detalhes, com parciais de 7/6 6/
7 10-8.
“Foi um jogo no detalhe.
Uma pena, porque a gente dominou uma boa parte. Página 8

Quarta etapa começa
nesta quinta-feira
em Saquarema

O rodízio de vencedores na AKSP é uma das atrações do
campeonato

RMattheis encara rodada tripla
em Goiânia para seguir com
chances de título na Stock Car
Foto/ Hyset

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,31
Venda:
5,46

Instabilidade desligou
sistema energético que
abastece o Amapá

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,31
Venda:
5,31

tórios vigentes”, informou a
agência, em comunicado.
No procedimento de submissão contínua, os dados técnicos
deverão ser encaminhados à Anvisa conforme forem gerados.
Assim, as empresas interessadas
no registro de vacinas não precisam ter em mãos todos os documentos reunidos para apresentálos ao órgão regulador.

lançado pelo governo federal
como uma das medidas para
enfrentar a crise gerada pela
pandemia de covid-19. Para
responder a questionamentos
sobre o pagamento de férias e
13° salário para trabalhadores
incluídos no BEM, a secretaria produziu a nota técnica.
Segundo a nota, trabalhadores com jornada de trabalho
reduzida devem receber as parcelas de 13º e férias com valor
integral. “Esta regra deve ser
observada especialmente nos
casos em que os trabalhadores
estiverem praticando jornada
reduzida no mês de dezembro”,
diz a secretaria.
Página 3

Após vitória de Gabriel Casagrande na etapa passada da Stock Car em Curitiba, a equipe
RMattheis chega confiante para
mais um final de semana da categoria em Goiânia, pista na qual
foi realizada a etapa de abertura
da temporada em 2020. Com
pole position e vitória em Goiânia em 2019.
Página 8
Casa grande largou na pole
e venceu a última corrida da
etapa passada no Paraná

Foto/ William Lucas

Berlim tem
protestos
contra planos
de Merkel para
conter
coronavírus

Foto/Marcelo Camargo/ABr

A Pfizer Inc informou na
quarta-feira (18) que os resultados finais do teste de estágio
avançado de sua vacina para covid-19 mostram que o imunizante é 95% eficaz, acrescentando
ter os dados de segurança exigidos referentes a dois meses e
que solicitaria autorização para
uso emergencial nos Estados
Unidos em alguns dias.
A farmacêutica afirmou,
ainda, que a eficácia da vacina
desenvolvida em parceira com
alemã BioNTech SE foi consistente em dados demográficos de idade e etnia, e que não
houve efeitos colaterais importantes, um sinal de que a
imunização poderia ser amplamente utilizada ao redor do
mundo.
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Novo procedimento da
Anvisa deve acelerar
registro de vacina

Foto/Emerson Santos

Pfizer conclui
testes de
vacina para
covid-19 com
95% de
eficácia

Trabalhadores com jornada de
trabalho reduzida devem receber
férias e 13º salários com base na
remuneração integral. No caso dos
contratos suspensos, o pagamento será proporcional, considerando os meses em que houve15 dias
ou mais de trabalho.
A conclusão está em nota
técnica produzida pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia que analisa os
efeitos dos acordos de suspensão do contrato de trabalho e
de redução proporcional de jornada e de salário, por meio do
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda (BEM). O programa foi

Talita defende
A corrida pelo título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/
21 já engrenou de vez após três etapas realizadas. E, a partir desta quinta-feira (19), as melhores duplas femininas estarão de volta à ação no
Centro de Desenvolvimento de
Voleibol (CDV), em Saquarema
(RJ), para a disputa do quarto Open
da temporada, desta vez com maior

concorrência, já que o número de
times no torneio principal subiu
de 20 para 24 neste evento.
Na etapa anterior, o título
ficou com Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE), que chegaram
ao segundo ouro na temporada
20/21 - elas também venceram
a etapa de retorno das competições, em setembro. Página 8
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Governo de SP cria 1º Centro de
Inovação da Educação Básica Paulista
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada
diariamente na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
@cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA
Conforme esta coluna de política antecipou - meses antes da
eleição que rolou em 15 novembro 2020 - não adiantaria aos partidos terem candidaturas de famosos, milionários, influenciadores nas redes sociais, Youtube, grupos de ‘zap’, artistas, desportistas, ativistas e LGBTs ...
+
PAULISTANA
... As eleições pro mais importante Parlamento municipal brasileiro são - assim como pra mais importante prefeitura brasileira - as mais difíceis entre todas (Assembleia SP, Câmara Federal
e Senado). Por isso, mais uma os profissionais da política baixaram a bola das renovações
+
PREFEITURA
O prefeito Bruno Covas (PSDB), que é católico - assim como
seu vice o vereador Ricardo Nunes (MDB) - tá sendo levado pelo
seu vice às lideranças religiosas católicas com perfil conservador e pelos cristãos protestantes-evangélicos pras suas igrejas
com perfil também conservador ...
+
PAULISTANA
... Isso pode - e deve - fazer grande diferença na hora da votação (29 novembro 2020), uma vez que a igreja católica foi se
afastando do PT (que nasceu dentro dela em 1980) e por conseguinte do PSOL do Boulos, que foi fundado por quem saiu do PT
em 2004 no 1º governo Lula
+
ASSEMBLEIA (SP)
O deputado Ed Thomas (PSB) foi eleito em Presidente Prudente. O deputado Rafa Zimbaldi (PL) tá disputando o 2º turno
em Campinas. O deputado Aprígio (PODEMOS ex-PTN) disputa
o 2º turno em Taboão da Serra (Grande São Paulo). Já tem suplentes tão rezando e orando
+
GOVERNO (SP)
A volta (ainda na 1ª onda) dos casos de Corona vírus (Covid
19) no Estado, fez o João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) esticar a quarentena até quase o Natal 2020. Ele comemora a chegada da vacina pronta e das matérias primas pro Butantã nacionalizar o produto do laboratório chinês
+
CONGRESSO (BR)
O advogado Ricardo Trípoli, que antes de ser deputado federal (PSDB) presidiu a Assembleia (SP) e em 2018 disputou uma
cadeira no Senado, tá se desculpando com o Boulos (candidato
do PSOL à prefeitura paulistana) por ter dito que “ele mata a mãe
e depois vai ao baile dos órfãos”
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro pode - até por vaidade política - aceitar os elogios feitos a ele pelo agora ‘eterno’ presidente russo Putin durante o encontro virtual dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul). Dai, confiar que o Czar do Século 21 seja um
amigo confiável, seria muita ingenuidade
+
PARTIDOS (BR)
O PT tá virando mais ou menos aqueles times de futebol que
foram importantes no futebol brasileiro. Por exemplo a Portuguesa em São Paulo e o América no Rio de Janeiro. Um veteranos político (ex-petista) comenta que o time do Lula agora joga
pra não cair pra série B da política
+
H I ST Ó R IAS
O ex-Presidente Jânio Quadros - que voltou a ser prefeito de
São Paulo (1986 a 1988) - tratava os jornalistas com uma certa
distância. Em 1987, ele soltou uma pérola pra uma jovem jornalista : “intimidade gera aborrecimentos e filhos. Com a senhora
eu não quero nenhuma das 2 coisas”
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O vice-governador Rodrigo
Garcia e o Secretário da Educação Rossieli Soares inauguraram na quarta-feira (18) o 1º
Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP).
O espaço funciona no prédio
da Escola Estadual Professora Zuleika de Barros Martins
Ferreira, na Pompéia, zona
Oeste, mas atenderá toda a
rede estadual de São Paulo.
A coordenação do CIEBP é
de Débora Garofalo que no
ano passado foi considerada
uma das dez melhores professoras do mundo, no Global
Teacher Prize.
“Conforme as escolas têm
projetos prontos, os alunos poderão prototipar aqui, fazer a
impressão 3D e utilizar outros
equipamentos ou, ainda, participar de projetos específicos no
contraturno. Teremos capacida-

de de atender até 1.200 pessoas
por dia, circulando em vários
turnos”, afirma o Secretário
Rossieli Soares.
No CIEBP os alunos poderão idealizar projetos e receber
mentoria no hub de inovação; trabalhar com cultura maker, programação e robótica; ou ainda,
utilizar a modelagem 3D para
fazer protótipos com temas
transversais. Para utilizar o local, as escolas terão de agendar.
O objetivo do equipamento
é desenvolver o protagonismo
dos estudantes no processo de
ensino e aprendizagem com atividades “mão na massa”, além de
ressignificar os espaços ociosos
em escolas.
O CIEBP também integra a
tríade de inovação da Seduc, que
tem como premissa os novos
componentes do programa Inova Educação como Tecnologia e

Inovação; cultural, com o Movimento Inova, e de experimentação, com o Centro de Inovação.
“O CIEBP é uma importante
ferramenta de inovação para professores e estudantes da rede
estadual de ensino de São Paulo, por permitir que no espaço
de aula e ou contraturno os estudantes e professores possam
potencializar os seus projetos e
experimentar novas modalidades
e ferramentas de inovação em
um formato inédito a educação
por termos salas multifuncionais
e um hub de inovação propondo
soluções a educação”, diz Débora Garofalo.
Infraestrutura
O CIEBP conta com seis salas para atividades com uso de
computadores, programação
robótica, jogos digitais, pesquisa, ideação de projetos.

Também abriga um pequeno
estúdio do Centro de Mídias
de São Paulo (CMSP) de gravação, locução, sala maker de
criatividade visual, prototipagem, fabricação digital, além
de um Hub Educacional.
Nove professores formados
e preparados por grandes parceiros da área Faz Educação, representante da Apple, Microsoft,
Telefonica Vivo farão a mediação dos trabalhos.
Entre os parceiros investidores estão a Microsoft Games, Faz Educação e Tecnologia & Apple, Instituto Palavra
Aberta, Fundação Vanzolini,
Big Brain Education, Grupo
Mais Unidos, Ramadam Engenharia e Empreendimentos, FP
Projetos e Empreendimentos,
Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, Microbit e Instituto Telefonica Vivo.

Estudo revela que Coronavac produz
anticorpos contra a Covid em 97%
dos participantes
Na noite de terça-feira (17)
os resultados dos estudos clínicos da Coronavac, vacina em
desenvolvimento pela parceria
entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Life
Science, foram publicados pela
revista científica Lancet Infectious Diseases. A publicação
mostra que a vacina é segura e
tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28
dias após sua aplicação em 97%
dos casos.
Os resultados publicados na
Lancet, que contam com a revisão de diversos cientistas, são
mais um passo importante para
o desenvolvimento da vacina,
que está em fase 3 de testes em
diversas regiões do Brasil desde julho deste ano. Os detalhes

da publicação podem ser conferidos no próprio site da Lancet:
h t t p : / / w w w. t h e l a n c e t press.com/embargo/
covidvaccinetlid.pdf.
As fases 1 e 2 reuniram 744
voluntários na China, com idades entre 18 e 59 anos. Os dados mostram que as reações adversas foram leves e nenhum
efeito adverso sério relacionado à vacina foi identificado. A
reação mais comum foi dor no
local da aplicação. A taxa de soroconversão entre os voluntários que receberam a vacina, ou
seja, produção de anticorpos, ficou acima dos 90%.
O artigo científico apresenta dados que já eram de conhecimento do Instituto Butantan e
da Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária (Anvisa), uma vez
que a partir deles foi possível
aprovar o uso emergencial em
mais de 50 mil pessoas na China e a realização do estudo de
fase 3 no Brasil.
Estudos clínicos
Em fase final de estudos no
Brasil, a Coronavac é considerada uma das vacinas mais promissoras no mundo, de acordo
com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), e vem sendo testada em sete estados brasileiros,
além do Distrito Federal.
Coordenado pelo Instituto
Butantan, os testes envolvem 13
mil profissionais de saúde em 16
centros de pesquisa de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul e
Distrito Federal. Até o momento, mais de 10 mil pessoas já receberam ao menos uma das duas
doses da vacina ou placebo.
Para determinar a eficácia da
CoronaVac, é preciso que 151
participantes que receberam a
substância sejam contaminados
pelo coronavírus. A partir desta
amostragem, haverá a comparação com o total dos que receberam a vacina e, eventualmente,
também tenham diagnóstico positivo de COVID-19.
Se o imunizante atingir os
índices necessários de eficácia
e segurança, deverá ser submetido à avaliação da Anvisa para
registro e posterior uso em campanhas de imunização contra o
coronavírus.

São Paulo registra 40,9 mil óbitos e
1,18 milhão casos de coronavírus
O Estado de São Paulo registra na quarta-feira (18) 40.927
óbitos e 1.184.496 casos confirmados do novo coronavírus.
Entre o total de casos diagnosticados
de
COVID-19,
1.075.200 pessoas estão recuperadas, sendo que 128.448 foram internadas e tiveram alta
hospitalar.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 49,1% na
Grande São Paulo e 43,1% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 8.647, sendo
5.049 em enfermaria e 3.598 em
unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 12h desta
quarta-feira.
Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infec-

tada, sendo 594 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode
ser
consultada
em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão
23.544 (57,5%) homens e
17.383 (42,5%) mulheres. Os
óbitos permanecem concentrados em pacientes com 60 anos
ou mais, totalizando 76,5% das
mortes.
Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (10.567),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (9.640) e 80 e 89 anos
(8.391). Entre as demais faixas

estão os: menores de 10 anos
(55), 10 a 19 anos (72), 20 a 29
anos (339), 30 a 39 anos
(1.156), 40 a 49 anos (2.662),
50 a 59 anos (5.309) e maiores
de 90 anos (2.736).
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (59,8% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,2%), doenças neurológicas (10,9%),
renal (9,5%), pneumopatia
(8,3%). Outros fatores identificados são obesidade (8,2%),
imunodepressão (5,5%), asma
(3%), doenças hepáticas
(2,1%) e hematológica (1,7%),
Síndrome de Down (0,5%), puerpério (0,1%) e gestação
(0,1%). Esses fatores de risco
foram identificados em 32.882

pessoas que faleceram por COVID-19 (80,3%).
Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo
coronavírus estão 551.658 homens e 624.641 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.197 casos.
A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos
(279.089). As demais são: menores de 10 anos (30.155), 10 a
19 (57.900), 20 a 29 (201.778),
40 a 49 (243.130), 50 a 59
(176.963), 60 a 69 (107.569),
70 a 79 (54.454), 80 a 89
(25.531) e maiores de 90
(7.244). Não consta faixa etária
para outros 683 casos.

Fazenda SP disponibiliza mais de
R$ 18,8 milhões em créditos
da Nota Fiscal Paulista
A Secretaria da Fazenda e
Planejamento liberou R$
18.806.883,59 em créditos
mensais aos participantes da
Nota Fiscal Paulista. Deste
montante, as instituições filantrópicas têm à disposição
mais de R$ 9,2 milhões em
créditos para utilização em
seus projetos. Já para pessoas físicas e condomínios foram destinados R$ 9,5 milhões. Os créditos são referentes às compras e doações
de documentos fiscais realizadas em julho deste ano.
Para transferir os recursos
para uma conta corrente ou
poupança de mesma titularidade, basta utilizar o aplicativo
(app) oficial da Nota Fiscal
Paulista pelo smartphone ou
tablet, digitar o CPF/CNPJ e

senha cadastrada e solicitar a
opção desejada. Quem preferir
pode utilizar a página do programa
na
internet:
portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Em ambas as opções
os valores serão creditados na
conta indicada em até 20 dias.
Os créditos da Nota Fiscal
Paulista permanecem à disposição dos participantes por um
ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer
momento dentro desse período. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.
Com esta liberação, a Secretaria da Fazenda e Planejamento já liberou em onze
meses de 2020, mais de R$
226,9 milhões aos participantes cadastrados no programa. Sobre o programa

Nota Fiscal Paulista
A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra o Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal do governo do
Estado de São Paulo, que distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos
consumidores que solicitam o
documento fiscal e informam
CPF ou CNPJ, proporcional ao
valor da nota. A devolução é feita em créditos que podem ser
acompanhados pela internet e
utilizados para pagamento do
IPVA ou resgatados em dinheiro. O consumidor também pode
solicitar o documento fiscal
sem a indicação do CPF/CNPJ
e doá-lo a uma entidade cadastrada no programa Nota Fiscal
Paulista, se assim desejar. Essa

é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.
O programa conta com 21
milhões de participantes cadastrados e, desde seu início,
soma mais de 79 bilhões de
documentos fiscais processados. No total, a Nota Fiscal
Paulista devolveu aos participantes do programa R$ 16,7
bilhões, sendo R$ 14,9 bilhões
em créditos e R$ 1,8 bilhão em
prêmios nos 144 sorteios já
realizados.
Para conferir os créditos,
aderir ao sorteio ou obter mais
informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o
site portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp. Para baixar o
aplicativo do programa, acesse a loja de aplicativos de seu
smartphone ou tablet.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Trabalhador com jornada reduzida
deve receber 13º e férias integrais
Trabalhadores com jornada de
trabalho reduzida devem receber
férias e 13º salários com base na
remuneração integral. No caso
dos contratos suspensos, o pagamento será proporcional, considerando os meses em que houve15 dias ou mais de trabalho.
A conclusão está em nota técnica produzida pela Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia que analisa os efeitos dos
acordos de suspensão do contrato de trabalho e de redução proporcional de jornada e de salário,
por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda (BEM). O programa foi lançado pelo governo federal como
uma das medidas para enfrentar a
crise gerada pela pandemia de covid-19. Para responder a questionamentos sobre o pagamento de férias e 13° salário para trabalhadores incluídos no BEM, a secre-

taria produziu a nota técnica.
Segundo a nota, trabalhadores
com jornada de trabalho reduzida devem receber as parcelas de
13º e férias com valor integral.
“Esta regra deve ser observada
especialmente nos casos em que
os trabalhadores estiverem praticando jornada reduzida no mês
de dezembro”, diz a secretaria.
De acordo com a legislação, o
13º salário corresponde a 1/12
avos da remuneração devida em
dezembro, por mês de serviço.
Para os contratos suspensos,
os períodos de suspensão não devem ser computados como tempo
de serviço e para cálculo de 13º. A
exceção é para os casos em que os
empregados prestaram serviço por
mais de 15 dias no mês, que já estão previstos na legislação vigente, favorecendo, assim, o trabalhador. A partir de 15 dias de trabalho
o cálculo do 13º é feito como se

fosse um mês integral.
“A diferenciação ocorre porque, na redução de jornada, o
empregado permanece recebendo salário, sem afetar seu tempo
de serviço na empresa, o que permite computar o período de trabalho para todos os efeitos legais. Com a suspensão dos contratos de trabalho, no entanto, a
empresa não efetua pagamento de
salários e o período de afastamento não é considerado para
contagem de tempo de serviço,
afetando assim o cálculo das férias e do 13º”, diz a secretaria.
A nota técnica esclarece que
os períodos de suspensão do contrato de trabalho não são considerados no cálculo de tempo para
ter direito a férias. “Os períodos
de suspensão do contrato de trabalho não são computados para
fins de período aquisitivo de férias, e o direito de gozo somente

ocorrerá quando completado o
período aquisitivo, observada a
vigência efetiva do contrato de
trabalho”, diz a nota.
Entretanto, diz a secretaria,
por meio de acordo coletivo ou
individual, ou decisão do empregador, é possível considerar o período de suspensão na contagem
do tempo e pagar o valor integral
do 13º salário e conceder férias.
“Observando-se a aplicação da
norma mais favorável ao trabalhador, não há óbice para que as partes
estipulem, via convenção coletiva
de trabalho, acordo coletivo de trabalho, acordo individual escrito, ou
mesmo por liberalidade do empregador, a concessão de pagamento
do 13º ou contagem do tempo de
serviço, inclusive no campo das férias, durante o período da suspensão contratual temporária e excepcional”, ressalta a nota técni ca.
(Agencia Brasil)

Taxa de rejeição do Pix está em
6,5%, diz Campos Neto
A taxa de rejeição de transferências e pagamentos por
meio do Pix ficou entre 6,5% e
6,7% na terça-feira (17), depois
de atingir 9% no primeiro dia de
funcionamento pleno do novo
sistema, na última segunda-feira (16). A informação é do presidente do Banco Central (BC),
Roberto Campos Neto, que participou hoje (18) de evento virtual organizado pelo Itaú BBA.
Campos Neto destacou que
essa taxa de rejeição ficou próxima das transferências feitas
por DOC, que é de 5%. Ele explicou que a rejeição ocorre
quando há inserção de dados incorretos como o número do
CPF, e citou também que várias
tentativas de achar uma chave
fazem o sistema cair, como uma
medida de segurança.
Segundo ele, é possível fazer transferências ou pagamen-

tos sem ter uma chave, inserindo os dados da mesma forma que
o cliente bancário faz quando envia um DOC. Mas o processo é
mais rápido com a chave e há redução da possibilidade de erro.
“Entendemos que é um processo
que vai avançar bastante nos próximos dias. Isso tende a melhorar à medida que as pessoas cadastrem mais chaves, os negócios usem mais chaves”, disse.
O presidente do BC reforçou
que o sistema de liquidação do
Pix não apresenta instabilidades
e tem capacidade para mais operações de transferências e pagamentos do que as que estão sendo feitas nos últimos dias.
Produção de dados
No evento, Campos Neto
também disse que atualmente o
“grande ativo do sistema financeiro é o controle de dados”, ao

falar sobre a implementação do
open banking (compartilhamento de dados e serviços bancários, com autorização dos clientes, entre instituições financeiras por meio da integração de
plataformas e infraestruturas de
tecnologia), no Brasil. O BC
defende que a implementação do
open banking dará oportunidade
para os clientes encontrem serviços mais vantajosos.
O presidente do BC afirmou
que a geração e armazenamento
de dados é um valor que não está
sendo precificado e não há pagamento de impostos. “Dados
têm valor no atingimento de
metas das empresas. Quando
você compra um guindaste para
fazer uma obra ou compra um
terreno para plantar, qualquer
ativo que ajude uma empresa na
produção e no resultado, você
paga imposto. Quando produz

dados, você não paga imposto”,
afirmou.
Segundo Campos Neto, a
“corrida do ouro” atualmente
está no processo de “verticalização”, com a concentração de
dados, pagamentos e vendas em
uma única empresa. “A mesma
empresa é capaz de fazer a propaganda, vender, fazer o pagamento e avaliar o que o cliente
achou do produto. Ainda temos
o armazenamento em nuvem, que
está 80% concentrado nas mãos
de quatro empresas. Se o armazenamento também entra na cadeia, você tem um sistema fechado e impenetrável, acho que
essa é a corrida”, disse. Ao mesmo tempo, Campos Neto disse
que o avanço tecnológico pode
gerar empresas especializadas
em segmentos, como liquidação,
conectividade e oferta de serviços. (Agencia Brasil)

Petrobras prorroga trabalho
remoto até 31 de março
A Petrobras decidiu prorrogar o teletrabalho para atividades viáveis remotamente até 31
de março de 2021. Em comunicado divulgado na quarta-feira (18), a empresa afirma que
o adiamento se dá em caráter
excepcional, e visa à proteção
da saúde de seus colaboradores e a prevenção da covid-19.
“A companhia continuará
monitorando o cenário interno
e externo, com avaliação constante das decisões tomadas,
tendo sempre como foco a
prevenção e a segurança das
pessoas. Em função de uma
possível mudança de cenário da
pandemia e dos locais em que

a Petrobras atua, as condições
de retorno poderão ser alteradas”, disse a empresa.
A estatal pondera, no entanto, “que, algumas atividades,
por sua natureza e essencialidade, não podem prosseguir de
forma remota”. Para esses trabalhadores, o retorno ao trabalho presencial será comunicado com antecedência e ocorrerá de “forma segura e gradual”.
“Nas áreas operacionais,
bem como para todas as instalações onde o retorno ao
trabalho presencial já vem
acontecendo, a companhia
segue aprimorando as medidas preventivas que buscam

proteger a saúde das pessoas
que precisam manter o trabalho presencial para garantir a
prestação de serviços essenciais à sociedade.”
Entre outras ações de prevenção, a Petrobras já realizou
mais de 320 mil testes de covid-19, inclusive no pré-embarque para suas plataformas,
e distribuiu mais de 11 milhões
de máscaras faciais em suas
unidades operacionais.
Maior campo da Petrobras
O principal campo de produção de petróleo da Petrobras
deve superar a marca de 2 milhões de barris por dia até o fim
da década, projetou na terça-

feira (17) o gerente executivo
da estatal, Marcio Kahn, no 3°
Fórum Técnico Pré-Sal Petróleo, promovido pela Empresa
Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A
(PPSA).
Para chegar a esse patamar,
o campo deve receber oito novos
navios-plataformas
(FPSO) e chegar a 12 unidades
de produção. Com as quatro
unidades flutuantes operando
atualmente (P-74, P-75, P-76
e P-77), a produção do campo
de Búzios é de 600 mil barris
por dia, o que equivale a 27%
da produção da companhia no
Brasil. (Agencia Brasil)

IGP-M acumulado em 12 meses
chega a 24,25%, diz FGV
O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel no
país, registrou inflação de 3,05%
na segunda prévia de novembro
deste ano. A taxa é superior aos
2,92% observados na segunda
prévia de outubro, segundo a Fun-

dação Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado da segunda
prévia de novembro, o IGP-M
acumula taxa de inflação de
24,25% em 12 meses, acima
dos 20,56% acumulados na segunda prévia de outubro.
A alta da taxa de outubro para

novembro foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado e que
registrou taxa de 3,98% em novembro, acima dos 3,75% de
outubro.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo,

teve queda na taxa de inflação,
ao passar de 0,71% na prévia de
outubro para 0,51% na prévia de
novembro. A inflação do Índice
Nacional de Custo da Construção também caiu, de 1,50% em
outubro para 1,38% em novembro. (Agencia Brasil)

Aumento de exportações industriais
traria R$ 376 bi para economia
O retorno das exportações da
indústria brasileira aos níveis de
2008 traria até R$ 376 bilhões
por ano para a economia do país
e preservaria 3,07 milhões de
empregos. A estimativa foi feita
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e foi apresentada na quarta-feira (18), no Encontro Nacional da Indústria
2020, evento que ocorre de maneira virtual neste ano.
O levantamento considerou
os impactos diretos e indiretos,
assim como o pagamento de tributos e o aumento da renda, de
um eventual aumento nas exportações de manufaturados ao
pico, observado no fim da primeira década do século. De

2005 a 2008, o Brasil exportou,
em valores totais, 0,8% dos produtos industrializados em todo
o planeta. De lá para cá, a participação caiu para 0,6%.
De acordo com a CNI, caso
a participação tivesse sido mantida, as exportações industriais
subiriam dos atuais US$ 82,2
bilhões por ano para US$ 105,3
bilhões anuais, alta de 28,1%.
Segundo a entidade, cada US$ 1
bilhão exportado a mais por ano
gera R$ 4,4 bilhões para a economia brasileira – em impactos
diretos, indiretos, sobre impostos e sobre renda – e sustentaria
36.004 postos de trabalho.
Para aumentar as exportações da indústria brasileira, a

CNI considera necessário maior grau de inserção das empresas brasileiras no mercado internacional. Segundo o diretor de
Desenvolvimento Industrial da
CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, o
Brasil precisa combinar a abertura comercial com a reforma
tributária, que aumentaria a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.
O fortalecimento das medidas de defesa comercial, com a
aplicação de retaliações a países
que subsidiam exportações, como
a China, também é apontado pela
entidade como medida necessária.
Apenas em 2019, ressalta a CNI,
o Brasil importou US$ 5 bilhões
em produtos com subsídios con-

denados pela Organização Mundial do Comércio (OMC).
A CNI também defende a
desburocratização do comércio
exterior, a redução de barreiras
comerciais em terceiros mercados, investimentos em logística
e infraestrutura para o comércio
internacional e a concessão de
financiamentos e de garantias às
exportações como medidas
complementares para impulsionar a conquista de mercados internacionais pelas indústrias brasileiras. Por causa da pandemia
de covid-19, as exportações de
manufaturados brasileiros caíram 20% de janeiro a setembro,
em relação ao mesmo período
de 2019. (Agencia Brasil)

Pfizer conclui testes
de vacina para
covid-19 com 95%
de eficácia
A Pfizer Inc informou na quarta-feira (18) que os resultados
finais do teste de estágio avançado de sua vacina para covid-19
mostram que o imunizante é 95% eficaz, acrescentando ter os
dados de segurança exigidos referentes a dois meses e que solicitaria autorização para uso emergencial nos Estados Unidos em
alguns dias.
A farmacêutica afirmou, ainda, que a eficácia da vacina desenvolvida em parceira com alemã BioNTech SE foi consistente
em dados demográficos de idade e etnia, e que não houve efeitos
colaterais importantes, um sinal de que a imunização poderia ser
amplamente utilizada ao redor do mundo.
A eficácia em adultos com mais de 65 anos, que estão particularmente sob risco de contrair o vírus, foi superior a 94%. A
análise final vem apenas uma semana após os resultados iniciais
do ensaio terem mostrado que a vacina era mais de 90% eficaz.
A concorrente Moderna divulgou na segunda-feira (16) dados preliminares para sua vacina, mostrando eficácia semelhante. Os dados melhores do que o esperado para as duas vacinas,
ambas desenvolvidas com a nova tecnologia conhecida como RNA
mensageiro (mRNA), aumentaram as esperanças do fim de uma
pandemia que já matou mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o
mundo e causou estragos na economia e na vida cotidiana.
A farmacêutica reiterou que espera produzir até 50 milhões
de doses de vacinas este ano, o suficiente para proteger 25 milhões de pessoas, e então produzir até 1,3 bilhão de doses em
2021. (Agencia Brasil)

Berlim tem protestos
contra planos de
Merkel para
conter coronavírus
Milhares de pessoas batendo panelas e soprando apitos se
reuniram no centro de Berlim, na quarta-feira (18), para protestar contra os planos da chanceler Angela Merkel de atribuir a seu
governo poderes para impor restrições destinadas a conter a disseminação do coronavírus.
As Câmaras baixa e alta do Parlamento da Alemanha aprovaram nesta quarta-feira leis que podem permitir ao governo impor restrições ao contato social e normas sobre uso de máscaras, consumo de álcool em público, fechamento de lojas e interrupção de eventos esportivos.
Embora a maioria dos alemães aceite o mais recente lockdown para enfrentar uma segunda onda do coronavírus, críticos dizem que a lei dá ao governo muito poder e põe em risco os direitos civis dos cidadãos sem a aprovação do Parlamento.
Os manifestantes não usavam máscaras nem se distanciavam socialmente. Policiais com capacetes fizeram fila para impedir que os
manifestantes se aproximassem demais do prédio do Parlamento.
A polícia está desesperada para evitar a repetição de um incidente de agosto, quando, durante marchas em massa contra as
medidas para conter o coronavírus, manifestantes invadiram as
escadas do Parlamento alemão, alguns deles agitando a bandeira
de extrema direita do Reichsflagge.
A Alemanha, maior economia da Europa, foi amplamente
elogiada por manter as taxas de infecção e mortalidade abaixo das de muitos de seus vizinhos na primeira fase da crise,
mas agora está no meio de uma segunda onda, como grande
parte da Europa.
O número de casos de coronavírus aumentou em 17.561, subindo para 833.307, mostraram dados do Instituto Robert Koch na
quarta-feira. O número de mortos é de 13.119. (Agencia Brasil)

Reino Unido proibirá
carros a gasolina
até 2030 visando
zerar emissões
O Reino Unido proibirá a venda de novos carros e vans movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, como parte do que o
primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está alardeando
como uma “revolução verde” visando zerar as emissões de carbono do país até 2050.
Johnson, cujo país enfrenta a crise de covid-19 mais mortal
da Europa junto com duras negociações comerciais do Brexit,
quer ressaltar suas credenciais verdes, no que espera ser um
recomeço para seu governo, após a saída de seu mais importante assessor.
“Agora é a hora de planejar uma recuperação verde com empregos de alta qualificação que deem às pessoas a satisfação de
saber que estão ajudando a tornar o país mais limpo, mais verde
e mais bonito”, disse Johnson em uma coluna publicada no jornal Financial Times.
No ano passado, o Reino Unido se tornou o primeiro país
do G7, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, a aprovar uma legislação com a meta de zerar as emissões até 2050, o que exigirá
mudanças generalizadas na maneira como os britânicos viajam,
usam a energia e se alimentam.
No total, o plano mobilizará o equivalente a 16 bilhões de
dólares de fundos do governo, sendo que três vezes deste valor
virão do setor privado, criando e apoiando 250 mil empregos
de alta qualificação até 2030, disse Johnson. (Agencia Brasil)
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Novo procedimento da Anvisa
deve acelerar registro de vacina
Competência para julgar
ações contra CNJ e CNMP
é exclusiva do STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quarta-feira (18) que a Corte tem competência exclusiva para julgar recursos contra atos do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e o
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Entre as
principais atribuições dos conselhos estão a punição de juízes e promotores e a fiscalização dos gastos dos tribunais de
Justiça e dos órgãos do Ministério Público.
Com a decisão, a aplicação
de punições e outras decisões
dos conselhos somente poderão ser contestadas no Supremo. Todos os casos concretos
que estão em tramitação no
país devem ser encaminhados
para julgamento pelo STF.
Antes do entendimento dos

ministros, decisões judiciais
de magistrados de primeira e
segunda instâncias suspendiam
as determinações dos conselhos, que somente têm atribuições administrativas.
Por maioria de votos, a Corte entendeu que autorizar a
possibilidade de anulação das
decisões dos conselhos pelas
instâncias inferiores subverte
a hierarquia entres os órgãos
da Justiça. A seguinte tese foi
definida para ser aplicada por
todos os juízes do país em casos semelhantes: “É competência exclusiva do STF processar
e julgar originariamente todas
as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP, proferidas no exercício de suas
competências constitucionais”. (Agencia Brasil)

Agências do INSS
estarão fechadas na
próxima segunda-feira
Os segurados do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) não serão atendidos nas
agências do órgão nesta segunda-feira (23). Os locais de
atendimento estarão fechados
por causa do ponto facultativo
correspondente ao dia do servidor público, que foi transferido de 28 de outubro para 23 de
novembro.
A transferência do ponto facultativo havia sido autorizada
por portaria publicada em edição
extra do Diário Oficial da União
em 27 de outubro, véspera do
dia do servidor público. Na
ocasião, o governo justificou
que a mudança de data foi necessária para manter os atendimentos agendados, evitando
remarcações e transtornos para

os beneficiários.
Outros órgãos, como a Receita Federal haviam suspendido o expediente em 30 de outubro e atenderão normalmente nesta segunda-feira. O INSS,
no entanto, optou por fazer o
ponto facultativo no fim de novembro para desafogar o atendimento nas agências, que cuidam
de pedidos e de processos acumulados durante a pandemia de
covid-19.
Com o fechamento das agências, os cidadãos podem buscar
informações, pedir benefícios e
agendar serviços sempre pelo
aplicativo Meu INSS. Também é
possível resolver dúvidas pelo
telefone 135, que funciona de
segunda a sábado, das 7h às 22h.
(Agencia Brasil)

Governo transfere para o
PPI competência para
privatização da Telebras
O presidente Jair Bolsonaro
assinou decreto que dá continuidade ao projeto de privatização
da Telebras no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do Ministério da
Economia. A medida foi publicada na quarta-feira (18) no
Diário Oficial da União e
transfere as competências da
Comissão Especial de Supervisão do Ministério das Comunicações para o PPI.
Pela Lei Geral de Telecomunicações, que trata da organização desses serviços, a comissão é a responsável por coordenar o modelo de reestruturação e desestatização da Telebrás, Embratel e outras empresas controladas do setor.
Com o decreto de hoje, essas
atribuições ficam a cargo do
Conselho do PPI (CPPI).
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência informou que a
Telebras já fazia parte da carteira do PPI desde 2019, para a realização de estudos e avaliação
de alternativas de parceria com
a iniciativa privada. O comitê

interministerial, criado na ocasião da qualificação, continuará ativo para subsidiar e orientar as decisões do CPPI. Ele é
composto por integrantes dos
ministérios da Economia e das
Comunicações.
Além disso, o texto possibilita a contratação, via Ministério da Economia, de instituição
financeira para a execução dos
procedimentos operacionais necessários à segunda fase dos estudos de desestatização, também
nos termos da Lei Geral de Telecomunicações.
“Na prática, a medida fortalece a governança do processo
de desestatização da empresa,
ao colocar na condução do projeto o mesmo colegiado interministerial, responsável por
aprovar os estudos preliminares
referentes à desestatização da
Telebras. A expectativa é trazer
mais celeridade e incrementar
eficiência administrativa, uma
vez que o Comitê Interministerial acompanhará os estudos até
a deliberação pelo CPPI”, diz a
nota. (Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu
os procedimentos de submissão
contínua de dados técnicos para
o registro de vacinas contra a
covid-19. A Instrução Normativa nº 77/2020 foi aprovada na
terça-feira (17) pela diretoria
colegiada do órgão e publicada
na quarta-feira, (18) no Diário
Oficial da União.
Segundo a Anvisa, os diretores também dispensaram a análise de impacto regulatório e
consulta pública para o registro
devido ao grau de urgência da
vacina e gravidade da doença.
“A medida possibilitará acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo coronavírus, desde que

demonstradas qualidade, segurança e eficácia conforme os requerimentos técnicos e regulatórios vigentes”, informou a
agência, em comunicado.
No procedimento de submissão contínua, os dados técnicos deverão ser encaminhados
à Anvisa conforme forem gerados. Assim, as empresas interessadas no registro de vacinas não
precisam ter em mãos todos os
documentos reunidos para apresentá-los ao órgão regulador.
Submissão contínua
Esse procedimento será normatizado apenas para as vacinas
contra covid-19 a serem registradas no país. Segundo a Anvisa, outras autoridades regulató-

rias de referência, como a dos
Estados Unidos, da Europa, da
Suíça e da China, já utilizam a
submissão contínua em situações específicas.
A proposta da Anvisa prevê o
atendimento a dois critérios para
uso desse procedimento diferenciado. Um deles se refere à
exigência de um dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento referente à vacina proposta, protocolado na agência.
Outro critério é que a pesquisa
esteja em fase 3 de desenvolvimento clínico.
As vacinas que tiverem a análise iniciada pelo procedimento
de submissão contínua poderão
ser submetidas ao pedido de registro formal após a conclusão

da análise do último aditamento
protocolado.
Além disso, a empresa deve
ter dados suficientes de qualidade, eficácia e segurança para o
estabelecimento de uma relação
positiva de benefício e risco da
vacina, considerando a indicação
terapêutica solicitada à Anvisa.
A instrução normativa publicada na quarta-feira, regulamenta artigo da Resolução nº
55/2010 da Anvisa, que diz que
a empresa solicitante do registro poderá procurar a Coordenação de Produtos Biológicos
para discutir aspectos relacionados ao desenvolvimento do
produto, antes da submissão da
documentação de registro.
(Agencia Brasil)

Senado aprova auxílio de R$ 4 bilhões
a empresas de transporte público
O Senado aprovou na quarta-feira (18) o Projeto de Lei
3364/2020, que prevê o repasse
de R$ 4 bilhões a estados, Distrito Federal e aos municípios
com mais de 200 mil habitantes
para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia de
covid-19. A matéria já havia passado pela Câmara e agora segue
para sanção presidencial.
O texto prevê que, além das
empresas privadas, os recursos
poderão ser destinados às em-

presas públicas ou de economia
mista que realizem o serviço de
transporte, como empresas de
metrô. Os recursos da medida
são oriundos do Fundo das Reservas Monetárias (FRM), extinto por meio de uma medida
provisória sancionada em junho
pelo presidente Jair Bolsonaro.
“Não há dúvidas de que o
transporte público coletivo de
passageiros nas grandes cidades
sofreu fortes impactos econômicos com a pandemia do covid19”, destacou o relator do pro-

jeto no Senado, Eduardo Gomes
(MDB-TO). De acordo com a
Associação Nacional de Empresas de Transporte, houve uma
redução de 80% no número de
passageiros. A estimativa é que
mais de 32 milhões de pessoas
tenham deixado de usar transporte público, seja por terem ficado desempregadas, seja por
questões sanitárias, seja por outros motivos.
“Para manter a sustentabilidade operacional, as transportadoras se viram obrigadas a pro-

mover reduções na frota de veículos e diminuir o número de
colaboradores”, acrescentou o
relator. Segundo ele, o projeto
é importante para evitar o aumento de tarifas pelas empresas,
que poderiam lançar mão desse
recurso para repôr suas perdas.
O projeto determina que os
recursos serão liberados mediante condições estabelecidas em termo de adesão. Os entes federados
que receberem recursos ficarão
proibidos de aumentar as tarifas do
serviço. (Agencia Brasil)

Instabilidade desligou sistema
energético que abastece o Amapá
A instabilidade no sistema
elétrico do Amapá fez com que
o fornecimento energético se
desligasse, interrompendo o
abastecimento para 13 das 16
cidades amapaenses por três vezes na noite da terça-feira (17).
A informação sobre o novo blecaute que atingiu a capital, Macapá, na terça-feira, foi dada pelo
Ministério de Minas e Energia,
na manhã da quarta-feira (18).
Segundo a pasta, o serviço
foi interrompido às 20h27, após
o repentino desligamento automático do transformador da subestação de Macapá e da Usina
Hidrelétrica Coaracy Nunes, localizada na cidade de Ferreira
Gomes (AP). A subestação é
operada pela empresa privada
Linhas de Macapá Transmissora
de Energia (LMTE), pertencente ao grupo Gemini Energy. Já a
usina é explorada pela Centrais
Elétricas do Norte (Eletronorte), uma subsidiária da estatal
Eletrobras.
Outros dois desligamentos
ocorreram às 21h03 e às 21h20,
enquanto técnicos tentavam solucionar o problema. Ainda de
acordo com o ministério, em
função da instabilidade do sistema, demorou quase uma hora
para que o serviço começasse a
ser gradualmente restabelecido
até atingir o mesmo patamar em

que vinha operando antes do
novo incidente, ou seja, com
80% da capacidade integral.
Segundo a Companhia de
Eletricidade do Amapá (CEA),
que é responsável por distribuir
a energia elétrica para todo o
estado e é controlada pelo governo estadual, o novo problema
só foi contornado por volta da
1h da manhã de quarta-feira
(18), mas devido ao sistema de
rodízio implementado em razão
do desabastecimento que desde
a noite do último dia 3 afeta o
Amapá, em alguns bairros só
houve luz a partir das 4h.
As causas do problema da
terça-feira ainda estão sendo
apuradas. Em nota divulgada na
terça-feira, a LMTE informou
que o novo apagão não teve origem na linha de transmissão e
que não houve nenhum problema no transformador instalado
na subestação de Macapá. Já a
Eletronorte informou que o desligamento da Usina Coaracy
Nunes ocorreu “em decorrência
de um evento externo, provavelmente no sistema de distribuição de energia elétrica”.
A CEA não comentou a alegação da Eletronorte quanto ao
problema ter origem na distribuição. Em nota, a companhia reforçou que as causas do blecaute desta terça-feira (17) estão

sendo apuradas.
Incêndio
Desde a noite do dia 3, a população do Amapá enfrenta as
consequências da falta de energia elétrica. O problema foi causado por um incêndio em um
transformador da subestação da
capital, Macapá, que acabou por
ocasionar o desligamento automático nas linhas de transmissão
Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e
Ferreira Gomes, que abastecem
a região.
O transformador que pegou
fogo pertence à LMTE, do grupo Gemini Energy, que assumiu
as operações da antiga Isolux,
empresa espanhola que havia
ganho a concessão deste e de
várias outras obras e serviços
públicos no país, mas que hoje
está em processo de recuperação judicial.
O transformador incendiado
foi destruído. E como outros
dois equipamentos também foram danificados, não houve possibilidade de reaproveitamento
das peças para religamento da
subestação. Desde então, o Ministério de Minas e Energia
montou uma força-tarefa para
enfrentar a crise; a estatal Eletronorte assumiu o fornecimento emergencial de energia e até

as Forças Armadas tiveram que
ser mobilizadas para transportar
equipamentos e suprimentos
para o estado a fim de atender à
população.
Laudo
Na quarta-feira (11), a Polícia Civil do Amapá divulgou o
resultado de um laudo preliminar que aponta que, ao contrário
do que a LMTE informou inicialmente, o incêndio no transformador da subestação de Macapá
não foi causado por um raio, mas
sim pelo superaquecimento em
uma peça do equipamento. No
mesmo dia, policiais civis cumpriram mandados de busca nas
instalações da empresa, onde
apreenderam documentos e realizaram novas perícias.
Na sexta-feira (13), a 2ª Vara
Federal Cível do Amapá estendeu o prazo para que a LMTE
restabeleça integralmente o fornecimento energético para todo
o estado, sob pena de multa de
R$ 50 milhões.
Em nota divulgada na terçafeira, (15), a empresa informou que um novo transformador deve chegar a Macapá nos
próximos dias, e tão logo seja
instado e comece a funcionar,
permitirá que o serviço seja
normalizado em poucos dias.
(Agencia Brasil)

Edson Fachin determina que
STJ julgue recurso de Lula
O ministro Edson Fachin,
relator da Lava Jato no Supremo
Tribunal Federal (STF), determinou que a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) julgue o recurso no qual
a defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva solicita a
paralisação do caso do triplex
no Guarujá (SP).
Os advogados de Lula querem o sobrestamento da tramitação do recurso especial pelo
STJ até que o Supremo dê a palavra final sobre a suposta parcialidade do ex-juiz Sergio
Moro, responsável pela condenação em primeira instância.
O relator no STJ, ministro
Felix Fischer, já negou o pedido de sobrestamento. A defesa, entretanto, contestou a de-

cisão monocrática e pediu que
o colegiado responsável, a
Quinta Turma, analisasse a
questão. Mas o recurso, um
agravo, foi julgado incabível
pelo relator, que negou o andamento.
Na decisão assinada na terça-feira (17), Fachin determinou que o pedido de sobrestamento seja julgado na Quinta
Turma. Na prática, o pedido
posterga a conclusão do processo no STJ, após a Quinta
Turma do tribunal ter rejeitado, na terça-feira (17), uma
série de embargos de Lula no
caso do triplex.
Fachin argumenta ser
“equivocada” a decisão em
que Fischer negou o julgamento colegiado do pedido de so-

brestamento. Ele concordou
com parecer do procuradorgeral da República, Augusto
Aras. O ministro, no entanto,
disse não caber ao Supremo se
pronunciar, ainda, sobre o pedido de sobrestamento em si.
Habeas corpus
A defesa do ex-presidente
quer que o caso fique paralisado
no STJ até que o Supremo julgue dois habeas corpus sobre a
suspeição de Moro no processo
do triplex no Guarujá (SP). Caso
seja reconhecida a parcialidade
do ex-juiz, todo o processo seria anulado.
Os dois habeas corpus devem ser julgados pela Segunda
Turma do STF, composta por cinco ministros. Edson Fachin e

Cármen Lúcia já se posicionaram contrários ao argumento de
que houve parcialidade de Moro
no caso. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski já se manifestaram no sentido inverso. Diante de um possível empate, o
julgamento, que ainda não tem
data para ocorrer, pode ser decidido pelo recém-empossado
ministro Kassio Nunes Marques.
No caso do triplex, Lula foi
condenado pela primeira vez por
Sergio Moro, em julho de 2017,
a 9 anos e 6 meses de prisão. A
condenação foi depois confirmada pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) e
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reduziu a sentença
para 8 anos e 10 meses. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo
Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 04 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, de modo
exclusivamente digital e remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nª 625, de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a anuência para (a) a desobrigação da Emissora de compor, a partir desta
data, até a data de Vencimento das Debêntures, a Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3, conforme definida no item 20 da
Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, de 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (b) a liberação integral dos recursos que compõem o Saldo Integral Mínimo Estático
do Serviço das Debêntures 3, conforme definido no item 57 da Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária, ficando certo que caso
aprovados os itens acima, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à Conta Reserva
Estática do Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado o item acima,
autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o Aditivo nº 06 ao Contrato de Cessão Fiduciária, para refletir as
deliberações tomadas na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta da Administração a ser divulgada pela
Emissora em seu site www.santoantonioenergia.com.br/ri. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização do
sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem na AGD, conforme disposto no
Artigo 7º da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através do envio da instrução de voto sem rasuras,
cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na Proposta da Administração referente à AGD
disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Emissora (www.santoantonioenergia.
com.br/ri) acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Os Debenturistas que fizerem o envio
da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital na AGD, sendo sua
participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por
seu representante legal com a posterior participação na AGD através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste
debenturista no ato de realização da AGD, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da
ICVM 625. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio
de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao
Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br), preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a
realização da AGD, ou, ainda, até o horário previsto para realização da mesma, os seguintes documentos: A. quando pessoa física, documento de
identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular);
B. quando pessoa jurídica ou fundos de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo): cópia de atos societários (contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do
regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente; E C. quando representado por procurador, procuração com reconhecimento
de firma do outorgante ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras
vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de representante. Em caso de
impossibilidade das alternativas acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento de identidade do outorgante.
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da AGD,
as instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não receba as instruções de acesso com
até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com
Investidores, por meio do e-mail risae@santoantonioenergia.com.br, preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de
início da AGD, para que seja prestado o suporte necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não encaminharem a relação de
documentos acima mencionada. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de
antecedência e até 15 (quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico
somente se dará mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos do início da AGD, não
será possível o ingresso do debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os
Debenturistas acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência. Eventuais
manifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem
prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao
vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. A Emissora ressalta
que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital
Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Emissora. São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Jornal O DIA SP
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DAS 280ª, 281ª E 282ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos da
&OiXVXOD  GR 7HUPR GH 6HFXULWL]DomR GH &UpGLWRV ,PRELOLiULRV GD   H  6pULHV GD  (PLVVmR GH &HUWL¿FDGRV GH
Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI
(“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 09 de
dezembro de 2020, às 12h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela
Emissora, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link
a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à
distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a Ordem do
Dia (“Edital de Convocação”). Ordem do dia: (i) a aprovação ou não da concessão de carência no pagamento das Amortizações
Programadas dos CRI, conforme previstas no Anexo III do Termo de Securitização, por um período de 6 (seis) meses desta Assembleia
Geral, ou seja, com relação às parcelas vincendas nos meses de outubro/2020 (inclusive) a março/2021 (inclusive) mantendo-se o
pagamento da Remuneração dos CRI (“Carência de Amortização Programada dos CRI”), passando as datas de pagamento de
Remuneração e de Amortização Programada dos CRI, conforme dispostas no Anexo III do Termo de Securitização, a viger conforme o
Anexo II da presente ata (“Nova Tabela Vigente”); (ii) a aprovação ou não para que seja temporariamente estabelecido um mecanismo
de cash sweep para realização de amortização extraordinária dos CRI, mecanismo este que: (ii.a) consistirá na destinação, sempre nas
mesmas datas de pagamento dos CRI, observando-se a Nova Tabela Vigente, de 50% (cinquenta por cento) dos recursos que seriam
liberados à Conta Autorizada da Cedente no âmbito da ordem de prioridade de pagamentos prevista na Cláusula XI do Termo de
Securitização; e, cumulativamente, (ii.b) deverá viger até o mês em que tanto o Índice de Fluxo Mensal quanto o Índice de Cobertura de
&UpGLWRV IRUHP YHUL¿FDGRV FDGD TXDO LJXDLV RX VXSHULRUHV D  FHQWR H WULQWD SRU FHQWR  ³Evento de Enquadramento Total”),
independentemente de sua data (“Mecanismo de Cash Sweep”); (iii) a aprovação ou não da concessão de waiver à Cedente no sentido
de abster-se de observar o atendimento dos Índices de Cobertura enquanto condição precedente subsequente para a integralização dos
CRI da Segunda Tranche (“Waiver Segunda Tranche”); (iv)DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHHQTXDQWRQmRIRUYHUL¿FDGRXP(YHQWRGH
Enquadramento Total, a Razão Mínima de Garantia do Fluxo Mensal seja considerada atendida nos períodos a seguir descritos caso
VHMDP YHUL¿FDGRV RV VHJXLQWHV ËQGLFHV GH )OX[R 0HQVDO LYD   FHQWR H WULQWD SRU FHQWR  QRV PHVHV GH VHWHPEUR D
janeiro/2021; (iv.b) 100% (cem por cento) nos meses de fevereiro/2021 a outubro/2021; (iv.c) 110% (cento e dez por cento) nos meses
de novembro/2021 a julho/2022; (iv.d) 120% (cento e vinte por cento) nos meses de agosto/2022 a abril/2024; e (iv.e) 130% (cento e
trinta por cento) nos meses de maio/2024 a outubro/2025 (“Alteração Temporária da RMGFM”), vigendo tal Alteração Temporária da
50*)0VHDSURYDGDDWpTXHXP(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR7RWDOYHQKDDVHUYHUL¿FDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDGDWD(v) a
concessão ou não de waiver à Cedente no sentido de abster-se de observar o atingimento e, nesse sentido, de sustar todos efeitos
decorrentes de eventual não atingimento da Razão Mínima de Garantia do Saldo Devedor nos meses de setembro/2020 a setembro/2021
(“Waiver de RMGSD”), vigendo o WaiverGH50*6'VHDSURYDGRDWpTXHXP(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR7RWDOYHQKDDVHUYHUL¿FDGR
independentemente de sua data; (vi)DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHHQTXDQWRQmRIRUYHUL¿FDGRXP(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR7RWDOD
5D]mR0tQLPDGH*DUDQWLDGR6DOGR'HYHGRUVHMDFRQVLGHUDGDDWHQGLGDQRVSHUtRGRVDVHJXLUGHVFULWRVFDVRVHMDPYHUL¿FDGRVRV
seguintes Índices de Cobertura de Créditos: (vi.a) 100% (cem por cento) nos meses de outubro/2021 a abril/2022; (vi.b) 110% (cento e
dez por cento) nos meses de maio/2022 a novembro/2022; (vi.c) 120% (cento e vinte por cento) nos meses de dezembro/2022 a
janeiro/2024; e (vi.d) 130% (cento e trinta por cento) nos meses de fevereiro/2024 a outubro/2025 (“Alteração Temporária da RMGSD”),
YLJHQGR WDO $OWHUDomR 7HPSRUiULD GD 50*6' VH DSURYDGD DWp TXH XP (YHQWR GH (QTXDGUDPHQWR 7RWDO YHQKD D VHU YHUL¿FDGR
independentemente de sua data; (vii) a concessão ou não de waiver à Cedente no sentido de sustar todos efeitos, inclusive afastando
qualquer hipótese de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários neste sentido, decorrentes do não atendimento da Razão Mínima
de Garantia do Fluxo Mensal e da Razão Mínima de Garantia do Saldo Devedor nos meses anteriores à realização desta Assembleia
Geral (“Waiver de Razões de Garantia”); (viii) a aprovação ou não para que a ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos seja
considerada uma Hipótese de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários: caso venha a ser realizado, independentemente do
valor, quaisquer mútuos ativos pela Cedente com quaisquer terceiros, amortização de quaisquer mútuos passivos pela Cedente com
quaisquer de suas partes relacionadas, redução do capital social da Cedente, distribuição e/ou pagamento, pela Cedente, de dividendos,
MXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRRXTXDLVTXHURXWUDVGLVWULEXLo}HVGHOXFURVDRVDFLRQLVWDVGD&HGHQWHHQTXDQWRQmRIRUYHUL¿FDGRXP
Evento de Enquadramento Total (“Inclusão de Nova Hipótese de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários”); (ix)DUDWL¿FDomRRX
não dos atos relacionados aos itens que compõe a Ordem do Dia eventualmente praticados pelas partes antes da realização da
AGTCRI; e (x) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e
quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do
Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à
Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de
computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às
discussões e deliberações acima descritas. A presente assembleia instalar-se-á, em segunda convocação, com no mínimo 10% (dez por
cento) dos CRI em circulação, sendo que as aprovações se dão com, no mínimo, 70% (setenta por cento) de votos favoráveis de
Titulares dos CRI em circulação que tenham direito de voto, conforme disposto na Cláusula 15.8.1 do Termo de Securitização.
Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles
Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário,
no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU, preferencialmente até 2 (dois) dias
antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia
digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou
contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a
representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de
investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o
caso, observada a política de voto do fun

MJ estima arrecadar
R$ 200 milhões em
100 leilões de bens
apreendidos
OM

m
R

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1023975-30.2020.8.26.0100. O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, Juiz de Direito da 41ª Vara
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Freddy Santos Guarachi Lopez, CPF 237.773.028-05, que Wilber Demétrio
Flores Fuertes, ajuizou uma Ação de Despejo por Infração Contratual, c.c. Ação de Cobrança Por Falta de Pagamento, tendo como
corré Marciana Cadena Delgado, objetivando rescindir o contrato de locação do imóvel situado na Rua Doutor Costa Valente, 347,
6° Subdistrito-Brás, São Paulo/SP; que seja dado ciência ao sublocatário da Desocupação; a decretação do despejo por infração contratual
c.c. Ação de Cobrança de Alugueis; que os réus desocupem o imóvel no prazo estipulado no artigo 63, §1º, alínea “a” da Lei nº 8.245/91...
E artigo 9º Inciso II, III da mesma lei ora suscitada, condenando-os ao pagamento dos alugueis e das despesas condominiais, vencidas
e vincendas no decorrer do processo, bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando o suplicado em lugar ignorado,
EXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUEªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEªAªPRESENTEªOUªPEÎAªPRAZOªPARAªAªPURGAÎÍOªDAªMORA ªSOBª
pena de decretação do despejo, ocasião que será considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
AUTORª!RTªªDOª.#0# ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTªªeª ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2020.
B 18 e 19/11
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0035223-10.2020.8.26.0100
(Processo principal: 1119685-19.2016.8.26.0100) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da Lei, etc., Faz Saber
a Zene Industrial Ltda - Me, CNPJ 06.230.549/0001-59, na pessoa de seu representante legal, que a
Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.122,01 (07/2020), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada
HPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHR
pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça
VXDVLPSXJQDo}HV DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRB 18 e 19/11

     $&7#22& /%!, 0JF9 E ,!22#J 220%&J $&7#"1#0%& &11 t+#,
0"#0 !C3&@&$!0&!%#$!,#:#$#0%#J&1@&#/$&2#:#$"&J7#$&0#2.#%&2! 
     F9 E  !"#$#%&"!9()!$!t+#,-"&.&$&
#/&0!, !0%&1!$&-2%!"&"#3& !,&-$!RS  -0!6&$1!"!#-#%7
.<! 5.  .0F9' :#  45 ,A#!B &1!!C3&"#
    5- &8B#%+!0"& ! 7&0"#0!C3& "& $G !& @!/!1#0%& "! :!0%! "# D''-'- ! 2#$ !%!
, !"!- !7$#27"& "& +!,&$ "&2 A&0&$H$&2 !"+&7!%t7&2 # 72%!2 @$&7#22!2- $#6#$#0%# &2 "!0&2 7!2!"&2 0& +#7,&
2#/$!"&@#,!!%&$!-7&06&$1#!@K,7#0'99 2%!0"&&$G#1,/!$/0&$!"&-#I@#"# 2##"%!,-@!$!:#
#1"!2-!6,$!@K2&2"!22@$!-!@$#2#0%#$#2@&2%!3&2#0"&7&0%#2%!"!!!C3&-&$G2#$H7&02"#$!"&
$#+#,-7!2&#1:#2#$H0&1#!"&7$!"&$#2@#7!,!$%/&F-)- #$H&@$#2#0%##"%!,-@&$#I%$!%&-!6I!"&#
@8,7!"&0!6&$1!"!,#!"&#@!22!"&0#2%!7"!"#"#3& !,&-!&29"#0&+#18$&"#
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(6621  "#$#%&"!(
)!$!t+#,-"&.&$&#/&0!, !0%!0!-2%!"&"#3& !,&-$"#1$&"#2%&"#& !-0!6&$1!"!#-#%7)$=
6$%(5 ! 5    4 -   'E'9> 9- :# ,A# 6& @$&@&2%! 1! !C3& "#
I#7C3&"#t%,&I%$!B"7!,@&$@!$%#"# !0@A!$1!2%$8"&$!"##"7!1#0%&2%"!%!,#0&10!C3&&7!,
"# 2%$ .!$1!7L%7! !0!$#,,& %"!- &8B#%+!0"& & $#7#81#0%& "! :!0%! "# D 9-' #%>- ! 2#$
!%!, !"!- $#@$#2#0%!"! @&$ ' 0&%!2 627!2 # $#2@#7%+!2 "@,7!%!2 1#$7!0%2 !0#I!2 !&2 !%&2 07&0%$!0"& 2# !
#I#7%!"!#1,/!$07#$%&#03&2!8"&-6&"#%#$10!"!!2!  -@&$-@!$!:#-0&@$! &"#'"!27&0%!"&2 !@K2 & "#7$2& "& @$! & "#2%# #"%!,- @!/# & "G8%&- "#+"!1#0%# !%!, !"&- 2&8 @#0! "# @#0A&$! #
!+!,!C3&"#8#02267#0%#2@!$!!2!%26!C3&"!"t+"!#-#1A!+#0"&@!/!1#0%&"#0%$&"&@$! &-!+#$8!A&0&$H$!6I!"!#1M-2#$H$#" "!@#,!1#%!"#T:#$#0"&-0&@$! &"#"!2-%!18G17&0%!"&260"&&@$! &"#2%##"%!,@&"#$H&6#$#7#$18!$/&2!$%E"& &@#""&"#@!$7#,!1#0%&"!"t+"!!$%E#UU 17!2&"#$#+#,!
2#$H0&1#!"&7$!"&$#2@#7!,!$%F-)"& #$H&@$#2#0%##"%!,@8,7!"&0!6&$1!"!,#1$'$0$,6!"&
# @!22!"& 0#2%! 7"!"# "# 3& !,&- !&2  "# &%8$& "# 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1027035-90.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira
Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valter Barbosa dos Santos Pereira Júnior, CPF 119.097.558-00 e
Maria de Lourdes Pereira Morais, CPF 038.912.768-00 que Cond. Edifício Christian lhes ajuizou ação de
Cobrança objetivando o recebimento da quantia de R$ 19.485,15 (09/2015), referente a cobrança de débitos
condominiais em atraso da unidade 111 e vaga de garagem 01. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital em resumo, afixado
e publicado, na forma da Lei. ,i. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de
2020.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010863-17.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GENNY VIEGAS DA SILVA, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 5.352.749,
CPF 026.940.726-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por parte
do Condomínio Conjunto Residencial dos Estados, CNPJ 38.880.415/0001-70. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$ 33.762,97 (set./2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20
de outubro de 2020.

15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² FORO CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003541-71.2019.8.26.0100. 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) ROSANGELA IANOIS, Brasileiro, Solteira, RG 365751637, CPF 321.049.548-35, LUIS FELIPE GAICH, Brasileiro,
Solteiro, Autônomo, RG 555150732, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 26.539,27, devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de janeiro de 2020.
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Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
(“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de
Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 04 de dezembro de 2020, às 14:30 horas, de modo exclusivamente
digital e remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”),
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a anuência para (a) a desobrigação da Emissora de compor, a partir desta data, até
a data de Vencimento das Debêntures, a Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3, conforme definida no item 20 da Cláusula
Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, de 28 de agosto de 2013 e posteriormente
aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (b) a liberação integral dos recursos que compõem o Saldo Integral Mínimo Estático do
Serviço das Debêntures 3, conforme definido no item 57 da Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária, ficando certo que caso
aprovados os itens acima, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à
Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado
o item acima, autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o Aditivo nº 06 ao Contrato de Cessão Fiduciária, para
refletir as deliberações tomadas na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta da Administração a ser
divulgada pela Emissora em seu site www.santoantonioenergia.com.br/ri. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio
da disponibilização do sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem
na AGD, conforme disposto no Artigo 7º da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será
realizada exclusivamente de modo digital. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através do
envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na Proposta
da Administração referente à AGD disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e
da Emissora (www.santoantonioenergia.com.br/ri) acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para
sua validade. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar
o link para participação digital na AGD, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da
instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na AGD através de acesso
ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da AGD, será desconsiderada a instrução de voto
anteriormente enviada, conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da ICVM 625. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação
e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços
eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br),
preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da AGD, ou, ainda, até o horário previsto
para realização da mesma, os seguintes documentos: A. quando pessoa física, documento de identidade (Carteira de Identidade Registro
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); B. quando pessoa jurídica ou fundos
de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo): cópia de atos societários
(contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do regulamento do fundo,
devidamente registrado no órgão competente; e C. quando representado por procurador, procuração com reconhecimento de firma
do outorgante ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras
vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de representante. Em caso de
impossibilidade das alternativas acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento de identidade do outorgante.
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até 24 (vinte e quatro) horas antes
da AGD, as instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não receba as instruções
de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento
de Relações com Investidores, por meio do e-mail risae@santoantonioenergia.com.br, preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de
antecedência do horário de início da AGD, para que seja prestado o suporte necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas
que não encaminharem a relação de documentos acima mencionada. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível
a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e até 15 (quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro da presença
do debenturista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados.
Após 15 (quinze) minutos do início da AGD, não será possível o ingresso do debenturista na AGD, independentemente da realização do
cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os Debenturistas acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos
15 (quinze) minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de
teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência
será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que
sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. A Emissora ressalta que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a
compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora
não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que
não estejam sob controle da Emissora. São Paulo, 19 de novembro de 2020. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.
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Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1100310-37.2013.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro
Central Cível. Faz Saber a Gerson Olegário da Costa, CPF 003.266.238-68, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
- SABESP, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 15.862,84 (set/2013),
corigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água
e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua Almeida Tores, 82 (RGI 94707278). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVEL ªOCASIÍOªQUEª
será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Laurinda Ravazzi,
REQUERIDO POR Sandro Luis Ravazi e outro - PROCESSO Nº 1006694-04.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Davi Capelatto, na
forma da Lei, etc. FAZ SABERr que foi proferida sentença: Ante o exposto, decreto a curatela de Laurinda Ravazzi, nos
termos do art. 4º, III, do CC e de acordo com o art. 1.767, I, do mesmo diploma legal, declarando-a relativamente incapaz
de exercer todos os atos de natureza negocial da vida civil, tais como os elencados no artigo 1.782 do Código Civil
(emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado),bem como realizar compra, venda
ou doação, sem assistência dos curadores. Nomeio curadores definitivos os seus sobrinhos Sandro Luis Ravazi e Maria
Luiza Affonso da Silva. Em obediência ao § 3º do art. 755, CPC, serve o dispositivo da presente sentença como edital. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.
[19]
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citada(s): SERGIO LOURENÇO, brasileiro,
divorciado, empresário, RG nº 9.422.958 SSP/SP, inscrito no CPF nº 683.392.088-53, HIPOLIT O LEITE DE
SIQUEIRA, brasileiro, divorciado, industrial, RG nº 3.980.236-X SSP/SP, inscrito no CPF nº 388.098.428-04
e ELIANA RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, solteira, RG nº 19.505.011 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº
161.431.338- 59. O MM. Juíz de Direito da 41ª Vara Cível - Foro Central Cível - da Comarca de São Paulo
/São Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da lei, nos autos do processo nº 105635492.2018.8.26.0100, em que é autor o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, com sede no Setor
Bancário Sul, quadra 04, bloco C, lote 32, Edifício Sede III, em Brasília, DF, inscrito no CNPJ sob n.º
00.000.000/0001-91, endereço eletrônico cenopserv.oficios@bb.com.br, deferiu a citação por edital, nos termos
do artigo 256, e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, pois esgotados todos os meios de citação
dos réus. Pela presente, comunico que perante este Juízo tramita a ação pelo procedimento comum em
epígrafe, da qual fica Vossa Senhoria: CITADO(A) e INTIMADO(A) de todo o conteúdo da petição inicial e
da decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de
ser considerada revel ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV,do CPC).
ADVERTÊNCIAS: 1- Caso não apresente defesa, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (Art. 344 do NCPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramit a eletronicamente.Avisualização da
petição inicial, dos documentos e da decisão que determina a citação (art. 250, II e V, do CPC) poderá ocorrer
mediante acesso ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço abaixo indicado, sendo
considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições,
procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. 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 outubro de 2020.
18 e 19/11
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EDITALDE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030474-46.2003.8.26.0002 (002.03.0304743). O DR. FABRICIO STENDARD, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/
SP, na forma da Lei etc. FAZ SABER à SILVIAARAÚJO, CPF 101.854.058-00, herdeira do espólio de Ruben
de Araujo que se trata de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Condomínio
Edifício Belveder Faenza contra Elza Paladino de Araujo. Estando a cossucessora em lugar ignorado e
incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, da PENHORA que recaiu sobre o imóvel: apto. 81 Duplex,
localizado nos 15º e 16º andares do Condomínio autor, sito na rua José Galante, 426, Morumbi, matrícula
106.926, do 18º CRI/SP, para querendo, oferecer impugnação nos próprios autos, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei.
19 e 20/11
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1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066054-95.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ALBERTO DE JESUS LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, RG 06.519.126-95, CPF 001.183.485-40, com
último endereço à Avenida Sao Joao, 1496, apto. 404, Santa Cecilia, CEP 01211-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Alberto Di Giaimo e outros, ação esta de reparação de danos materiais,
referente locação de imóvel. 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 (quinze) 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.
[19,20]
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ATAS/BALANÇOS/ED TA S/LE LÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024301-07.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ALTAMIRO SCHRAMM, Brasileiro, RG 14.636.744-3, CPF 380.350.309-49, que foi distribuído incidente de Cumprimento
de sentença por parte de Victor Altenfelder e outros, em seu desfavor, tendo sido realizada a penhora do imóvel matriculado sob
o número 66.961 no Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido,
FOIªDETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEª
EDITAL ªAPRESENTEªEVENTUALªIMPUGNAÎÍOª.ÍOªSENDOªHAVENDOªMANIFESTAÎÍO ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIAL ªPARAªAPRESENTÈ LAª
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
PROCESSO Nº 0010669-27.2019.8.26.0009 (Cumprimento de Sentença). 1ª Vara Cível - Foro Regional IX
- Vila Prudente/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo Principal nº 036337342.1999.8.26.0009 (009.99.363373-9). O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
- Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a CELIANIETO DEALMEIDA, CPF
031.896.388-45 e DELFIN RODRIGUES DE ALMEIDA, CPF 028.267.778-07, que o Condomínio Edifício
Villa Borguese I, ajuizou-lhes Ação de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo na
fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a
INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora no rosto dos autos nº 0011886-67.2003.8.26.0009 que tramitam nesta
mesma vara cível, até o limite de seu crédito, qual seja, R$ 45.799,56, atualizado para 13/03/2015, para
querendo ofereçam impugnação no prazo de 15 dias, nos próprios autos. Não impugnada seguirá o feito à
revelia, com vista ao curador especial. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2019.
19 e 20/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006090-08.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA SUSANA DE ALMEIDA NUNES,
CPF 555.497.990-49, que foi ajuizada a ação de Procedimento Comum por parte da ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS EM PAYSAGE BRISE, objetivando a cobrança de R$ 17.460,38, ocorre que a requerida
não realizou o pagamento de suas cotas referente ao período de25/10/2014 a 25/03/2017, estando em débito
com a associação autora, valores esses a ser devidamente atualizados até o pagamento, acrescidos de juros,
demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. 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 fluir após os 20 dias supra, 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.
19 e 20/11

Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0005117-09.2004.8.26.0009. ADra. Fabiana Pereira Ragazzi,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional da Vila Prudente-SP, na forma da lei. Faz saber a Marcus Vinicius
da Costa Santos, CPF 190.759.378- 06 que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando a cobrança de R$ 5.049,10 (05/04/2003). Estando o executado em local ignorado,
foi deferida sua citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir após os 20
dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; ficando também intimado do bloqueio
judicial em sua conta corrente, no valor de R$ 1.099,79, tendo o prazo legal 05 dias úteis para comprovar se
o valor é impenhorável ou excessivo e o prazo de 15 dias úteis para impugnar. Reconhecendo seu débito, o
devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em
6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 09 de setembro de 2020.
18 e 19/11
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
w

A

Jornal O DIA SP
D

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020
RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - CNPJ 23.993.916/0001-95 - NIRE 35.300.539.486 - Edital
de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 25/11/2020 - Rankmyapp Software e Serviços de
Internet S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar a AGE
(“Assembleia”), a ser realizada no dia 25/11/2020, às 10h, na sede social da Rankmyapp Software e Serviços de Internet S.A.,
localizada na Rua Luis Coelho, 223, 2º andar, Edifício Apollo II, CEP 01.309-901, Consolação, São Paulo/SP, para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: 1) criação da classe de Ação Preferencial B-1; 2) alteração das regras
de convocação; 3) deliberar sobre a substituição de 1 membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para o
restante do mandato em curso, que ﬁndará em 02 de dezembro de 2021 e 4) consolidar o Estatuto Social da Companhia. São
Paulo, 17 de novembro de 2020. Leandro Scalise Gomes - Conselheiro Ordinarista.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Cooperados da Ligue Táxi – Cooperativa de Trabalho dos
Taxistas Autônomos de São Paulo, situada à Rua Silveira Rodrigues, 176 - Bairro
Siciliano - São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 21.310.199/0001-24, convocados a participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 12/12/2020, à Rua Silveira
Rodrigues, 176 - Bairro Siciliano - São Paulo/SP,com a primeira chamada as 07h00,
segunda às 08h00 e terceira às 09h00, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1 - Prestação de Contas do ano de 2019; 2 - Eleição dos componentes do
Conselho Fiscal.Todos os Cooperados que se fizerem presentes deverão adotar o
necessário distanciamento bem como todas as precauções sanitárias. São Paulo, 18
de novembro de 2020. Ligue Taxi Cooperativa Rodinei Machado Lessa – Presidente.

EDITAL
EDITAL CONVOCAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA AS HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS, E INTIMAÇÃO PARA OS TERMOS DO ART. 52, § 1º, judicial para ciência aos interessados e, além disso, o credor deverá ser comunicado da inclusão de seu crédito por carta enviada diretamente pelo administrador judicial.
INCISOS I, II E III DA LEI 11.101/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE HIDROSERVICE ENGENHARIA LTDA. (CNPJ/MF Nº 60.887.445/0001-67), Caso o credor discorde do valor incluído pelo administrador judicial, deverá ajuizar impugnação de crédito, em incidente próprio, nos termos do item 10. Oficie-se à
HM HOTÉIS E TURISMO S.A. (CNPJ/MF Nº 47.396.635/0001-13), HSBX BAURU EMPREENDIMENTOS S.A. (CNPJ/MF Nº 67.760.702/0001-44) E MANAUS HOTÉIS E Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, informando que os juízos trabalhistas deverão encaminhar as certidões de condenação trabalhista diretamente ao
TURISMO S.A. (CNPJ/MF Nº 22.778.617/0001-75) (GRUPO MAKSOUD), PROCESSO Nº 1087857-63.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e administrador judicial, utilizando-se do endereço de e-mail referido no item 7, a fim de se otimizar o procedimento de inclusão do crédito no quadro geral de credores.
Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, na forma da lei. Vistos. HIDROSERVICE Caso as certidões trabalhistas sejam encaminhadas ao presente juízo, deverá a serventia providenciar sua entrega ao administrador judicial para as providências do
ENGENHARIA LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.887.445/0001-67, HM HOTÉIS E TURISMO S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob item 10.1. No mesmo sentido deverá a serventia proceder em relação às certidões de crédito enviadas por outros Juízos. (Caso as certidões trabalhistas sejam
o nº 47.396.635/0001-13, HSBX BAURU EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.760.702/0001-44, e MANAUS HOTÉIS E encaminhadas ao presente juízo, deverá a serventia providenciar sua entrega ao administrador judicial para as providências do item 10.1.11) Fica (m) advertida(s) a(s)
TURISMO S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.778.617/0001-75, requereram a recuperação judicial em 22/09/2020. Os documentos juntados recuperanda(s) que o descumprimento dos seus ônus processuais poderá ensejar a convolação desta recuperação judicial em falência (art. 73, Lei 11.101/2005 c.c. o
aos autos comprovam que a requerente preencheu os requisitos legais para requerimento da recuperação judicial, conforme art. 48 da Lei nº 11.101/05. A petição inicial arts. 5º e 6º do CPC).12) Fica advertido o administrador judicial que o descumprimento dos seus ônus processuais e determinações judiciais poderão acarretar, conforme
foi adequadamente instruída, nos exatos termos exigidos pelo art.51 da Lei nº 11.101/05. Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, o caso, sua substituição ou destituição, sem prejuízo de procedimento administrativo voltado ao seu descadastramento perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.13)
já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da crise econômico-financeira das devedoras. Em relação à forma de contagem dos prazos, informo que será observado o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp1699528, segundo o
Assim, pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, DEFIRO o processamento da recuperação judicial das empresas HIDROSERVICE ENGENHARIA LTDA., qual todos os prazos estabelecidos pela Leinº.11.101/05 devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as
sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.887.445/0001-67, HM HOTÉIS E TURISMO S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 47.396.635/0001- disposições relativas a esse tema no Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei 11.101/2005, salvos recursais, por se tratar de microssistema
13, HSBX BAURU EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.760.702/0001-44, e MANAUS HOTÉIS E TURISMO S.A., sociedade próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do
anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.778.617/0001-75 Portanto:1) Como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64) nomeio LASPRO CONSULTORES LTDA, CNPJ stayperiod. 14) Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Intime-se. RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELAS RECUPERANDAS: CREDORES DE NATUREZA
22.223.371/0001-75, representada por Oreste Nestor de Souza Laspro, OAB/SP 98.628, com endereço na Rua Major Quedinho, 111, 18º andar, Centro, CEP 01050-030, TRABALHISTA CLASSE I - NOME DO CREDOR E VALOR DECLARADO PELA RECUPERANDA HIDROSERVICE ENGENHARIA LTDA (R$): ADVOCACIA RODRIGUES DO AMARAL
São Paulo/SP Fone: 3211-3010/98415-6263 , para os fins do art. 22, I e II, que, em 48 horas, juntará nestes autos digitais o termo de compromisso devidamente subscrito, - R$ 8.169,78; ALENCAR DE QUEIROZ E MADURO ADVOGADOS - R$ 10.000,00; ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI ADVOCACIA - R$ 1.811,05; AMAURI GONÇALVES
pena de substituição (arts. 33 e 34), nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05,ficando autorizada a intimação via e-mail institucional.1.1) Deve o ALCANTARA - R$ 88.992,97; ARIOVALDO STELLA ALVES - R$ 119.062,70; CAÇULO ANTONIO - R$ 48.166,04; CAMPEDELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 9.384,99;
administrador judicial informar o juízo a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II, a (primeira parte) e c, da Lei n. 11.101/05.1.2) Caso seja necessário a CARLOS ALBERTO DE LIMA - R$ 37.196,28; LELIS ALFREDO FELISBERTO - R$ 168.867,90; MALLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 2.129.840,26; MARCIO CASADO
contratação de auxiliares (contador, advogados etc.) deverá apresentar o contrato, no prazo de 10 dias.1.3) Caberá ao administrador judicial fiscalizar a regularidade SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 370.718,18; PEDUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 296,09; RONALDO EPIFÂNIO BARROS - R$ 2.047,85; VALDIR DE BARROS
do processo e o cumprimento dos prazos pela recuperanda.1.4) No mesmo prazo assinalado no item 1.1, deverá o administrador judicial apresentar sua proposta de SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 1.748,14. CREDORES DE NATUREZA QUIROGRAFÁRIA CLASSE III - NOME DO CREDOR E VALOR DECLARADO PELA
honorários. Sem prejuízo, fixo como honorários provisórios para início dos trabalhos a remuneração mensal de R$ 20.000,00 mensais, os quais serão incorporados no RECUPERANDA HIDROSERVICE ENGENHARIA LTDA (R$): ACTION - SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA - R$ 25.437,16; ACTION CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - R$
cálculo da remuneração definitiva, em momento oportuno, adotando os critérios da complexidade do caso, a necessidade de fiscalização das atividades e do processo, 29.338,48; ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU - R$ 168.180,00; COND. EDIF. PALACIO DOS JARDINS - R$ 11.391,42; HENRY MAKSOUD NETO - R$ 181.533,76;
bem como da capacidade de pagamento da devedora.1.5) Quanto aos relatórios mensais, que não se confundem com o relatório determinado no item 1.1, supra, deverá MULT SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - R$ 9.076,88; NOVO MUNDO ADMINISTRADORA LTDA - R$ 4.347,46; OMA ADM DE IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA - R$
o administrador judicial protocolar o primeiro relatório como incidente à recuperação judicial, por meio do peticionamento intermediário, evitando sua juntada nos autos 5.864,19; SJL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - R$ 967,74; ULISSES KARNER - R$ 7.480,00; ZANGARI ADMINISTRADORA DE BENS S/S LTDA. - EPP - R$ 22.469,06.
principais, sendo que os relatórios mensais subsequentes deverãoser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado.2) Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, CREDORES DE NATUREZA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME, EPP CLASSE IV - NOME DO CREDOR E VALOR DECLARADO PELA RECUPERANDA
determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para HIDROSERVICE ENGENHARIA LTDA (R$): ZANGARI ADMINISTRADORA DE BENS S/S LTDA. - EPP - R$ 22.469,06. CREDORES DE NATUREZA TRABALHISTA CLASSE I - NOME
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, no caso, a devedora, observando-se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da DO CREDOR E VALOR DECLARADO PELA RECUPERANDA HM HOTEIS E TURISMO S.A. (R$): ADELSO GOMES VICENTE - R$ 3.179,39; ADENI ARAUJO DE LIMA COSTA - R$
expressão em Recuperação Judicial, com a ressalva de dispensa de apresentação de CND e de certidão negativa de recuperação judicial para participação em licitações 1.881,30; ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS - R$ 72.423,07; ADRIANA MORAIS TEODORO - R$ 20.456,84; ADRIANO TADEU DA CRUZ - R$ 14.709,33; ADVOCACIA
perante quaisquer órgãos do Poder Público, nos exatos termos do quanto decidido no AREsp 309.867, não sendo dispensada, contudo, a comprovação de habilitação MASSANO NINOMIYA (AJINOMOTO) - R$ 15.937.043,50; AGRIPINO JOSÉ DAS NEVES - R$ 60.360,12; AILTON LIRA COELHO DE OLIVEIRA - R$ 5.087,28; ALDELICE SIMOES
técnica e econômica necessária para o cumprimento de eventual contrato administrativo.2.1) Em relação às Juntas Comerciais da(s) respectiva(s) sede(s)da(s) DOS SANTOS GONCALVES - R$ 19.832,06; ALEXANDRE MARCHIORI DE CARVALHO - R$ 5.314,55; ALEXSANDRO SANTOS SANTIAGO - R$ 38.483,66; ALINE SESSINO
recuperanda(s), deverá(ão) ela(s) providenciar a competente comunicação ao(s) aludido(s)órgão(s), na qual conste, além da alteração do nome com a expressão em SUZANA PIMENTEL - R$ 12.971,52; ALISSON TAYLSON FARIAS DA COSTA - R$ 1.059,31; ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI ADVOCACIA - R$ 23.701,80; ANA CLARA
Recuperação Judicial, a data do deferimento do processamento e os dados do administrador judicial nomeado, comprovando, nos autos, o encaminhamento da CRIVELARO DA SILVA - R$ 1.930,00; ANA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA - R$ 5.765,60; ANA LUCIA DA SILVA - R$ 21.404,43; ANA PAULA FIGUEIRÓ - R$ 10.793,04; ANDERSON
comunicação no prazo de 15 dias.3) Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores, na SANTANA DA SILVA - R$ 16.987,94; ANDERSON SOUZA ALVES - R$ 1.162,20; ANDRE NATIVIDADE - R$ 37.198,91; ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA SENA - R$ 12.011,50;
forma do art. 6º da LRF, devendo permanecer os respectivos autos no juízo onde se processam ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e ANDREIA FERREIRA - R$ 19.353,84; ANDRESSA SOARES DO NASCIMENTO - R$ 11.033,25; ANTONI
as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei, providenciando a devedora as comunicações competentes (art. 52, § 3º). Ao ser
deferido o processamento da recuperação judicial, a lei 11.101/2005 determina imposição de sujeição erga omnes de adimplemento dos créditos a ela sujeitos nos
termos da recuperação judicial e estabelece a jurisdição em âmbito nacional do Juízo do principal estabelecimento da devedora, nos termos do art. 3º da Lei 11.101/2005.
A ressalva acerca da continuidade da tramitação das ações elencadas pela lei, entretanto, não autoriza a prática de atos de excussão de bens da recuperanda sem o
crivo deste Juízo sobre a apreciação da questão atinente à essencialidade de bem eventualmente objeto de litígio entre a recuperanda e seu credor. Explico. De acordo
com a jurisprudência do Colendo STJ, a competência para declaração da essencialidade de bem da recuperanda, seja de sua esfera patrimonial, seja de bens de
propriedade alheia mas insertos na cadeia de produção da atividade, é do Juízo no qual se processa a recuperação judicial. A título elucidativo, cito os seguintes
julgados:(AgRg no CC143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe19/04/2016); (AgRg no RCD no CC 134.655/
AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em14/10/2015, DJe 03/11/2015); (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)Todavia, mesmo com a determinação do stay period e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a competência do Juízo da
recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos bens de propriedade ou posse da recuperanda, a realidade tem demonstrado a existência de diversos
atos de constrição patrimonial contra a devedora emanados de Juízos diversos, por provocação de credores sujeitos ou não à recuperação judicial, sem qualquer
discussão sobre a essencialidade dos bens objeto de persecução. Essa situação, além de ocasionar um imenso número de conflitos de competência desnecessários
diante do entendimento já consolidado do STJ, compromete o fluxo de caixa e as atividades operacionais da atividade em recuperação, em razão da paralisia que se
impõe sobre o bem no caso concreto, impedindo sua utilização justamente no momento de maior necessidade da recuperanda, além de tumultuar o ambiente de
negociação buscado pela Lei 11.101/2005, que se faz presente durante o processamento da recuperação judicial. No caso dos créditos sujeitos à recuperação judicial
é mais evidente a ilegalidade da conduta do credor que exerce a pretensão de excussão de bens fora dos autos recuperacionais, justamente por buscar burlar a sujeição
do seu crédito conforme determinação do art. 49 da Lei 11.101/2005, ao tentar o adimplemento em desacordo com determinação legal a ser realizado por juízo
manifestamente incompetente. Logo, inexiste substrato jurídico para que o credor com crédito sujeito à recuperação judicial provoque juízo incompetente com vistas à
obtenção de provimento jurisdicional satisfativo, uma vez que seu crédito deve ser adimplido nos termos do plano de recuperação judicial aprovado em AGC ou em autos
falimentares acaso haja convolação da recuperação judicial em falência. Já para o caso dos credores não sujeitos à recuperação judicial, prevê a parte final do parágrafo
3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 a impossibilidade de retirada de bens de capital e essenciais à atividade em processo de soerguimento que estejam em poder da
recuperanda durante o stay period. Como mencionado anteriormente, o STJ já consolidou o entendimento de competência absoluta do juízo da recuperação judicial para
deliberar sobre o caráter de essencial do bem que esteja sendo fruído pela empresa em recuperação judicial. Além de absoluta, tal competência se estende para todo o
âmbito nacional, segundo a previsão do art. 3º da Lei 11.101/2005.Assim, deve o credor não sujeito à recuperação judicial agir com boa-fé objetiva nas relações de
ordem privada, consistente na verificação de eticidade da parte através de suas condutas, já presente em nosso ordenamento desde o advento da Constituição Federal
de 1988 e mais especificada com o Código Civil de 2002, ganhando reforço para sua incidência no âmbito do processo civil, diante de sua previsão expressa no art. 5º
ao lado da obrigação de cooperação processual pelas partes, elencada no art. 6º, todos do CPC. Ora, sendo evidente a competência absoluta do juízo recuperacional para
deliberar sobre o caráter de essencialidade do bem objeto de disputa, não pode o credor não sujeito buscar a retirada do bem em juízo diverso sem a discussão sobre tal
ponto, ocasionando severos prejuízos ao processo de soerguimento pela retirada de bem imprescindível à continuidade da atividade. Certamente que o credor não sujeito
poderá ajuizar demandas ou formular requerimentos de penhoras para evitar prescrição ou garantir eventual direito de preferência, respectivamente. Mas provocar a
efetiva retirada do bem por ato de juízo diverso da recuperação judicial sem que se saiba ser ele essencial ou não à atividade é medida vedada por violar a competência
absoluta reconhecida pelo STJ. Em qualquer caso, com as devidas vênias, é de se reconhecer inexistir direito de ação ou petição a ser manejado em juízo incompetente,
mormente para a preservação da segurança jurídica advinda do respeito ao posicionamento amplo do STJ sobre a competência do Juízo da recuperação judicial para
deliberar sobre a essencialidade de bens da recuperanda, independentemente da qualidade dos credores. De toda forma, sempre será requisito para reconhecimento
de ato ilícito do credor, sujeito ou não sujeito, a prévia ciência da existência da recuperação judicial, além do dolo em buscar a retirada do bem, aferível pelo comportamento
do credor em juízo diverso do da recuperação judicial, mesmo já sabendo da sua existência. O pior cenário é permitir que os credores, sujeitos ou não à recuperação
judicial, cientes da existência do processo, ainda assim busquem constranger o patrimônio da recuperanda, sem a prévia discussão de essencialidade já reconhecida
como necessária pelo STJ, de modo a assoberbar ainda mais o Poder Judiciário com a proliferação inútil de processo, além de colocar em risco a atividade que busca
soerguimento. Acerca da necessidade de prévia advertência das partes sobre a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça Fernando
da Fonseca Gajardoni 1 tece as seguintes considerações:14. A recomendação de prévia advertência (artigo 77, § 1º, CPC/2015). 14.1.O § 1º estabelece que o juiz deverá
advertir as partes e os terceiros de que a violação do dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais (sem criar embaraços), bem como a prática de atentado,
podem ser considerados atos atentatórios à dignidade da justiça. Trata-se de mera recomendação, com base no princípio da cooperação (artigo 6º, CPC/2015).
Absolutamente nada impede que o magistrado, constatada diretamente a violação do disposto no art. 77, incisos IV e VI, do CPC/2015, já aplique as sanções estabelecidas
no art. 77, § 2º, do CPC/2015. Não faria sentido advertir sobre o risco de praticar ato atentatório à dignidade da justiça, se o ato atentatório já foi praticado. 14.2. Assim,
o dever de probidade processual do art. 77 do CPC/2015 não é condicionado; não depende de prévia advertência judicial para incidir. Interpretar o dispositivo de modo
diverso serviria, apenas, para incentivar a prática de improbidade processual. Afinal, a preservação do estado de fato de bem ou direito litigioso (atentado), ou o
cumprimento das decisões judiciais, ocorreria, apenas, após a advertência referida no art. 77, § 1º, do CPC/2015, o que não é minimamente crível e enfraqueceria
demasiadamente, não só os deveres do artigo 77 do CPC/2015, como também o poder de polícia do juiz de presidir o processo (que mesmo no CPC/2015, ainda é
instrumento estatal e público de resolução de conflitos. Já há precedente do STF (vide abaixo jurisprudência selecionada), à luz do CPC/2015, adotando a posição
defendida nestes Comentários (ED na Rcl 24.786 ED/DF, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 25.08.2016) Embora o autor mencione haver precedente do STF no
sentido da desnecessidade de advertência para o reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça, há também precedente de nosso pretório excelso em sentido
contrário, verbis: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOREGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
RELACIONADOS NOART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTERPROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ADVERTÊNCIA DA PARTE PELA
PRÁTICADE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença
de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art.1.022 do CPC/2015.2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de
julgamento que se efetivou regularmente.3. Em razão do ajuizamento de pelo menos três idênticos feitos, com interposição de respectivos agravos regimentais e embargos
de declaração, a parte deve ser advertida pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, VI e § 1º, do NCPC).4. Caráter manifestamente protelatório dos
embargos, que autoriza a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.5. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (Rcl 21895 AgR-ED, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC07-06-2016)A divergência jurisprudencial do tema não se circunscreve apenasao âmbito do STF. Ainda sob a vigência do CPC/1973,
o Colendo STJ em inúmeros julgados se manifestou pela desnecessidade de advertência prévia para o reconhecimento da improbidade processual. Cito os seguintes
precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 601
DOCPC. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1. “A multa do art. 601 do CPC pode ser aplicada de imediato, prescindindo da prévia
advertência do devedor de que a sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça. A regra do art. 599, II, do CPC fica a critério do Juiz, podendo ser adotada
quando este considerar que será de fato proveitosa” (REsp 1.101.500/RJ, Relatora a Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/5/2011).2. Agravo
regimental a que se nega provimento . (AgRg no REsp 1192155/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 01/09/2014)AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 1. MULTAPORPRÁTICADEATOATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA.
2. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃOCONSUMATIVA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. A multa prevista no art. 601 do CPC/1973 pode ser aplicada de imediato, não havendo
a necessidade de prévia advertência do devedor de que a sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi
suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal.3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1027736/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRATURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) Já o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo possui precedente no sentido da necessidade de prévia
advertência para o reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça:(TJSP; Agravo de Instrumento 2151907-95.2017.8.26.0000; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:30/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017)
Na espécie, diante da condição inicial de processamento da recuperação judicial, não haverá prejuízo em se promover a prévia advertência, até mesmo como corolário
da cooperação processual imposta no art. 6º do CPC.4) Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, à devedora a apresentação de contas demonstrativas
mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, sendo que o primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado
como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão ser,
sempre, direcionados ao incidente já instaurado.5) Deverá a recuperanda providenciar a expedição de comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos
os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos e filiais (LRF, art. 52, V), na qual deverá constar o conteúdo desta decisão ou cópia desta,
providenciando, outrossim, o seu encaminhamento.6) O prazo para habilitações ou divergências aos créditos relacionados (pela devedora) é de 15 (quinze) dias a contar
da publicação do respectivo edital(LRF, art. 7º, § 1º).Considerando que a recuperanda apresentou minuta da relação de credores elencada na inicial, nos moldes do
artigo 41 da Lei n. 11.101/05 deverá a minuta da relação de credores ser entregue, no formato word, para a serventia complementar a referida minuta com os termos
desta decisão, bem com intimar a recuperanda, por telefone ou e-mail institucional, certificando-se nos autos, para que proceda ao recolhimento do valor das despesas
de publicação do edital no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com o número de caracteres, no prazo de 24 horas, sob pena de revogação.
Dessa maneira, expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005, onde, para conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, o
passivo fiscal, com advertência dos prazos dos arts. 7º, § 1º e 55 da LREF. Deverá(ão) também a(s) recuperanda(s) providenciar a publicação do edital em jornal de
grande circulação no prazo de 05 dias.7) Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (art. 7º, § 1º), que são dirigidas ao
administrador judicial, deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial, SOMENTE através do e-mail maksoud@laspro.com.br, criado
especificamente para este fim e informado no edital a ser publicado, conforme item 6, supra. Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que
para eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho
eventual fixação do valor a ser reservado.7.1) Deverá o administrador judicial, quando da apresentação da relação prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, também
providenciar à serventia judicial, minuta do respectivo edital, em mídia e em formato de texto, para sua regular publicação na Imprensa Oficial. Segundo observações
constante no item 8 desta decisão, o administrador judicial deverá apurar lista individualizada de credores de cada uma das sociedades componentes do grupo em
recuperação judicial, tendo em vista o litisconsórcio ativo presente nesta demanda.8) O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma
do art. 53, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único,
da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções, devendo a recuperanda providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em
meio eletrônico, bem como o recolhimento das custas para publicação.8.1) Diante do ajuizamento de recuperação judicial em litisconsórcio ativo ou comumente
conhecido como consolidação processual, faço as seguintes considerações. A consolidação substancial se verifica quando as empresas do grupo econômico se
apresentam como um bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como uma unidade para fins de responsabilidade patrimonial, observando-se um liame de
interdependência entre as componentes do grupo, por diversos fatores comerciais e jurídicos. A consolidação substancial e a desconsideração da personalidade jurídica
são, na verdade, duas facetas de uma mesma moeda ou são ligadas por uma via de mão dupla. Isso porque em situações de abuso da personalidade jurídica (art.50 do
CC) ou até mesmo de dificuldade de ressarcimento de uma parte ou de um determinado interesse, respectivamente, tidos por vulneráveis pelo ordenamento jurídico
(CDC, Lei 9.605/98), a desconsideração da personalidade jurídica pode ser utilizada como instrumento de ressarcimento ao impor responsabilidade patrimonial
secundária para alguém que possua algum liame com o devedor originário. Já para o caso de consolidação substancial, temos essa situação numa via inversa, na qual
a devedora, diante de situações que ensejam liame com as outras componentes do grupo, ajuíza a recuperação judicial com o escopo de impor aos credores uma situação
única e em bloco. Este Juízo já fixou requisitos para análise da existência de eventual consolidação substancial em diversos outros casos, quais sejam: a) interconexão
das empresas do grupo econômico; b) existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo econômico; c) confusão de patrimônio e de responsabilidade entre
as empresas do grupo econômico; d) atuação conjunta das empresas integrantes do grupo econômico no mercado; e) existência de coincidência de diretores; f) existência
de coincidência de composição societária; g) relação de controle e/ou dependência entre as empresas integrantes do grupo econômico; h) existência de desvio de ativos
através de empresas integrantes do grupo econômico. Além da presença desses requisitos objetivos, exige-se, para autorização da consolidação substancial, que os
benefícios sociais e econômicos da recuperação judicial processada em consolidação substancial justifiquem a sua aplicação. Vale dizer, sua aplicação deve ser
fundamental para que se consiga manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da preservação da atividade empresarial (empregos, riquezas, produtos,
serviços, tributos etc.), em detrimento do interesse particular de credores e devedores. Esse raciocínio de ponderação de valores está, aliás, na base da teoria da divisão
equilibrada de ônus na recuperação judicial. Entretanto, não se pode negar que a consolidação substancial possui um viés de caráter econômico na recuperação judicial,
por funcionar como estratégia operacional e financeira destinada ao soerguimento da atividade do grupo. E tal situação deve ser devidamente discriminada no plano de
recuperação judicial a ser apresentado em momento oportuno, para que os credores tenham as informações necessárias à escorreita manifestação de vontade no
exercício de sua titularidade de deliberação sobre a viabilidade econômica do plano e da atividade objeto de soerguimento. Isso porque ao Poder Judiciário, segundo
jurisprudência consolidada do Colendo STJ, somente compete o controle de legalidade do plano de recuperação judicial e dos estritos termos do procedimento
recuperacional, não podendo se imiscuir nos aspectos econômicos da empresa objeto de recuperação judicial. Cito os seguintes precedentes: RECURSOESPECIAL.
RECUPERAÇÃOJUDICIAL. ASSEMBLEIAGERALDECREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015.2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação
judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar
a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência. 3. O plano de recuperação judicial, aprovado em
assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente
não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores. 4. Para a validade das deliberações tomadas em
assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados
nos incisos do art. 45 da LFRE. 5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de
deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto
aos créditos trabalhistas. 6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido apontadas, no acórdão recorrido,
quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE (sobretudo quanto às regras dos arts. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão
recursal das empresas recuperandas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em19/06/2018, DJe
25/06/2018) RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECUPERAÇÃOJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EDITAL DE INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA.INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RENÚNCIA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DA VIABILIDADE ECONÔMICA. 1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 131 e 535, II, do CPC quando o Tribunal a
quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. Somente se pronuncia a nulidade do ato com
a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorre quando descumprido o prazo exigido para a realização de primeira convocação nem sequer instalada. 3. As
deliberações a serem tomadas pela assembleia de credores restringem-se a decisões nas esferas negocial e patrimonial, envolvendo, pois, os destinos da empresa em
recuperação. Inexiste ato judicial específico que exija a participação do advogado de qualquer dos credores, razão pela qual é desnecessário constar do edital intimação
dirigida aos advogados constituídos.4. É possível ao credor fiduciário renunciar aos efeitos privilegiados que seu crédito lhe garante por força de legislação específica.
Essa renúncia somente diz respeito ao próprio credor renunciante, pois o ato prejudica a garantia a que tem direito, sendo desnecessária a prévia anuência de todos os
outros credores quirografários. 5. As decisões da assembleia de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de recuperação. Ao Judiciário é
possível, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da
assembleia geral de credores.6. Não constatada nenhuma ilegalidade evidente, meras alegações voltadas à alteração do entendimento do Tribunal de origem quanto à
viabilidade econômica do plano de recuperação da empresa não são suficientes para reformar a homologação deferida.7. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1513260/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 10/05/2016)Tendo em vista que a consolidação substancial
não é vedada pelo ordenamento jurídico e sua utilização decorre de aspectos econômicos da atuação em grupo e precisa respeitar os benefícios sociais e econômicos
da empresa, deverão as recuperandas descreverem de maneira pormenorizada as razões pelas quais optaram pela adoção de tal estratégia em seu plano, com necessária
observância dos critérios já estabelecidos por este Juízo para a regularidade de aplicação do instituto.9) Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo
administrador judicial, a legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles que já constam do edital das devedora e que tenham postulado a habilitação de
crédito.10) Publicada a relação de credores apresentada pelo administrador judicial (art. 7º, § 2º), devidamente individualizada para cada uma das sociedades
litisconsortes, eventuais impugnações (art. 8º) e/ou habilitações retardatárias deverão ser interpostas pelo peticionamento eletrônico inicial, por dependência ao
processo principal, nos termos do Comunicado n.º 219/2018, e não deverão ser juntados nos autos principais (art. 8º, parágrafo único).Observo, neste tópico, que: (i)
serão consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de observar o prazo legal previsto no art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/05, as quais serão recebidas
como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei11.101/05
e da Lei Estadual n. 15.760/15, que alterou o disposto no § 8º do art. 4º da Lei da Estadual n. 11.608/03; (ii) as impugnações que não observarem o prazo previsto no
artigo 8º da Lei n. 11.101/05 também estarão sujeitas ao recolhimento de custas; e, (iii) caso as impugnações sejam apresentadas pela própria recuperanda deverão
ser recolhidas as taxas para intimação postal do impugnado, fazendo constar em sua peça inicial o endereço completo do impugnado (logradouro, número (inclusive nº
bloco e do apartamento, se houver), bairro, CEP, cidade e estado), além do recolhimento das custas, caso não observado o prazo previsto no artigo 8º da Lei n.
11.101/05.10.1) Relativamente aos créditos referentes às condenações em ações que tiveram curso pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça comum, com trânsito em
julgado, representados por certidões emitidas pelo respectivo Juízo, deverão ser encaminhadas diretamente ao administrador judicial, através do e-mail referido no item
7. O administrador judicial deverá, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei n. 11.101/05, providenciar a inclusão no Quadro Geral de Credores depois de conferir os cálculos
da condenação, adequando-a aos termos determinados pela Lei n. 11.101/05. O valor apurado pelo administrador judicial deverá ser informado nos autos da recuperação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Associados da Ligue Taxi GPASP - Grupo Ponto de Apoio de
São Paulo, situada à Rua Silveira Rodrigues, 176 - Bairro Siciliano – São Paulo/SP,
CNPJ/MF nº 53.989.711/0001-05, convocados a participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 12/12/2020 à Rua Silveira Rodrigues, 176 - Bairro
Siciliano - São Paulo/SP, com a primeira chamada as 07h00, segunda às 08h00, e
terceira às 09h00, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de
Contas do ano de 2019. Todos os Cooperados que se fizerem presentes deverão
adotar o necessário distanciamento bem como todas as precauções sanitárias. São
Paulo, 18 de novembro de 2020. Ligue Taxi GPASP - Rodinei Machado Lessa –
Presidente.

BEETOOLS TECNOLOGIA E DUCACIONAL S/A
CNPJ – 27.836.175/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
12ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Fica Vossa Senhoria, na qualidade de Acionista de BEETOOLS TECNOLOGIA
EDUCACIONAL S/A, convocado para comparecer à 12ª. Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada na data de 26 de novembro de 2020, às 15:00 horas, em primeira convocação,
ou 16:00 horas em segunda convocação com qualquer número de acionistas, de maneira
semipresencial, facultando a participação e o voto dos acionistas presencialmente, no
local físico da sede da Companhia e à distância por meio do envio de boletim de voto à
distância e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico, na plataforma Zoom, no
endereçoeletrônicoht tps: // u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
8 4 3 0 9 6 90361?pwd=cHpzYjZtbHY3ZU5XVmoxQ1hCa0lTZz09, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Apreciar a proposta de aumento do capital social da
Companhia, com a emissão de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
aprovando o preço de emissão das novas ações a serem emitidas, a destinação dos valores
a serem recebidos, bem como as condições de subscrição e integralização das ações a
serem emitidas; (2) Aprovar os boletins de subscrição decorrentes das novas ações a
serem emitidas, fixando termos e condições; (3) Aprovar o novo quadro de acionistas,
após o aumento de capital social; (4) Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, na eventualidade do aumento de capital social vir a ser aprovado; e (5)
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e Registramos, por oportuno,
que, por se tratar de uma Assembleia Geral que se realizará de forma semipresencial,
podendo os acionistas participar e votar presencialmente no local físico da sede da
Companhia, ou à distância, por meio da plataforma indicada acima, é facultado a Vossa
Senhoria o envio de boletim de voto a distância e/ou mediante atuação remota, via
sistema eletrônico. Para a vossa participação, presencial ou remota, deverá ser
apresentado documento de identificação, acompanhado da indicação do vosso e-mail,
ou telefone celular, em caso de participação remota, no prazo de até 30 (trinta) minutos
antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, pelo endereço de e-mail
rawlinson@beetools.com.br, ou presencialmente na sede da Companhia. Em anexo à
presente convocação, apresentamos também o modelo de boletim de voto a ser
preenchido, caso Vossa Senhoria opte pela participação remota por meio desse
mecanismo. Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos e informações que porventura se façam necessárias.
Atenciosamente,
RAWLINSON PETER TERRABUIO
Diretor Presidente
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QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Relatório da Administração: Srs Acionistas, Cumprindo a legislação vigente e as normas estabelecidas em nossos Estatutos Sociais, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras de 31.12.2019 e de 2018.
Balanço Patrimonial
Demonstrações do Resultado
2019
2018 Receita Bruta
Ativo
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
2019
2018
301.575
308.200
718.679
889.042 Receita de locação
Circulante
389.003
536.249 Circulante
(11.007)
(11.249)
92.874
- Impostos
Caixa e bancos
360.194
439.249 Empréstimos
Receita Líquida
290.568
296.951
Contas
a
pagar
604.173
875.154
Clientes
27.840
27.000
(712.004) (805.827)
Impostos e contribuições
21.632
13.888 Despesas Gerais e Administrativas
Adiantamento Diversos
969
70.000 Patrimônio Líquido
2.900.488
3.726.743 Resultado Operacional antes
do Resultado Financeiro
(421.436) (508.876)
Não Circulante
3.230.164
4.079.536 Capital social
3.510.682
3.964.918 Resultado Financeiro
98.740
47.318
Imobilizado líquido
3.230.164
4.079.536 Prejuízos do exercício
(610.194)
(238.175) Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL
(322.696) (461.558)
Total do Ativo
3.619.167
4.615.785 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
3.619.167
4.615.785 Imposto de Renda e Contribuição Social
(48.667)
(35.487)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
(371.363) (497.045)
tas a receber de clientes nacionais são avaliadas no momento inicial pelo valor Prejuízo / Lucro do Exercício
(0,09)
(0,13)
Examinamos as Demonstrações ﬁnanceiras da Xenor Locações de Veículos e presente, quando aplicável. O prazo para realização destes valores foi de 150 Lucro Líquido por Ação
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Equipamentos e Participações S/A. (a “Empresa”) que compreendem o Balanço dias. c. Imobilizado - registrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciaPatrimonial em 31.12.2019 e as respectivas demonstrações de resultado, das ção acumulada calculada pelo método linear de acordo com as taxas admitidas
Capital Reserva Reserva
mutações do patrimônio líquido e do ﬂuxo de caixa para o exercício ﬁndo nesta pela legislação. d. Provisões - reconhecidas quando a Companhia tem uma
social de lucros
legal
Total
data, assim como as principais políticas contábeis e as demais notas explicati- obrigação presente legal. 6. Caixa e Equivalentes de caixa
Saldo em 31.12.2017
3.964.918
- 193.420 4.158.338
vas. 1. Contexto operacional - A companhia com sede na cidade de São Pau- Descrição
- 193.420 (193.420)
31/12/2019
31/12/2018 Reserva legal
lo, Estado de São Paulo, foi constituída inicialmente como sociedade empresá- Caixa e bancos
(56.401)
(56.401)
218
28.977 Dividendos a distribuir
ria limitada com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP em sessão de Aplicações ﬁnanceiras (a)
- 121.851
121.851
359.976
410.272 Ajuste de Exercícios Anteriores
27/03/2007. Em sessão de 21/06/2007 foi deliberado à transformação do tipo Total
- (497.045)
(497.045)
360.194
439.249 Prejuízo do Exercício
jurídico para sociedade anônima de capital fechado e conseqüentemente alte- (a) Aplicações em CDB contratadas com instituições ﬁnanceiras que operam no Saldo em 31.12.2018
3.964.918 (238.175)
- 3.726.743
rada a denominação social para XENOR Locações de Veículos e Equipamentos Brasil de curto prazo de alta liquidez e com risco insigniﬁcante de mudança de va- Capital Social
(454.236)
(454.236)
e Participações S/A. A companhia tem como objeto social a locação de veículos, lor. 7. Clientes - O Saldo de Contas a receber no ﬁnal de 2018 era de Ajuste de Exercícios Anteriores
(655)
(655)
ferramentas e utensílios eletrônicos e a participação em outras sociedades R$27.000,00 reais, já em 2019 foi de R$ 27.840,00 referente ao Cliente Tel Tele- Prejuízo do Exercício
- (371.364)
(371.364)
como sócia e/ou acionista. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis - comunicações. 8. Imobilizado - o imobilizado e outros ativos não circulantes Saldo em 31.12.2019
3.510.682 (610.194)
- 2.900.488
As Demonstrações Financeiras foram preparadas conforme as práticas contá- são revistos anualmente para se identiﬁcar evidências de perdas não recuperáDemonstrações dos Fluxos de Caixa
beis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de veis - impairment, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstân- Fluxo de Caixa das atividades operacionais
2019
2018
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas Internacionais de relatório ﬁnan- cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o (Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(371.364) (497.045)
ceiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo Interna- caso, o valor recuperável é calculado para veriﬁcar se há perda. Quando houver
(657)
124.286
tional Accounting Standards Board (IASB))4, e evidenciam todas as informações perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapas- Ajustes do lucro líquido
474.769
544.833
relevantes próprias das demonstrações ﬁnanceiras, e somente elas, as quais es- sa seu valor recuperável, que é maior entre o preço líquido de venda e o valor em (+) Depreciação
102.748
172.074
tão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As princi- uso de um ativo. Para ﬁns de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo Lucro Líquido Ajustado
pais políticas e práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra- de ativos para o qual existem ﬂuxos de caixa identiﬁcáveis separadamente. Para Variações nas contas de ativos e passivo operacional
ções ﬁnanceiras estão deﬁnidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de o desenvolvimento dos trabalhos acima considerados - impairment, bem como Aumento / Redução em clientes a receber
(840)
35.000
modo consistente nos exercícios apresentados. 3. Apresentação das de- para a revisão e ajuste da vida útil estimada para tais ativos, conforme previsto Aumento / Redução em tributos a Recuperar
(588)
33.301
monstrações ﬁnanceiras - As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas na Interpretação Técnica CPC 10, aprovada pela resolução CFC nº 1.263/09, a Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento
162.494
e estão sendo apresentadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Companhia avalia periodicamente a vida útil-econômica estimada para o cálculo Aumento / Redução em contas a pagar
(271.007)
(45.589)
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei da depreciação, bem como para determinar o valor residual dos itens do imobiliAumento
/
Redução
em
impostos
e
contribuições
7.770
(172.313)
6.404/76 alteradas pela Lei 11.638/07 e pela MP 449/08, nos Pronunciamentos, zado. Houve redução no ativo mediante devolução de Imóvel (R$454.236,00) para
577
22.473
nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos redução de Capital e venda/compra de veículos da frota da empresa cujo mon- Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Das atividades de investimentos: Venda do imobilizado 84.248
72.000
Contábeis (CPC) com base no PME (R1). Na elaboração destas demonstrações, tante perfaz uma mutação de redução no valor total de R$ 39.120,00.
(163.880)
é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e ou- Imobilizado líquido
31/12/2019
31/12/2018 Compra do imobilizado
tras transações. As demonstrações da Companhia incluem, portanto, estimati- Terrenos
72.000
32.900
32.900 Caixa líquido aplicado/atividades de investimentos (79.632)
vas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões neces- Ediﬁcação
2.213.400
2.863.126 Das atividades de ﬁnanciamento
sárias, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os Equipamentos
2.889
12.951 Pagamento de dividendos
(70.000)
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 4. Al- Veículos
980.975
1.170.559 Caixa líquido aplicado nas atividades de ﬁnanciamentos (70.000)
teração na Lei das Sociedades por Ações - Em 28.12.2007, foi promulga- Total
3.230.164
4.079.536 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
(79.055)
24.473
da a Lei nº 11.638, alterada pela Medida Provisória - MP nº 449, de 4.12.2008, 9. Contas a pagar - representado por:
414.776
que modiﬁcaram e introduziram novos dispositivos à Lei das Sociedades por Contas a pagar
31/12/2019
31/12/2018 Caixa e equivalentes de caixa: No início do período 439.249
360.194
439.249
Ações. Essa Lei e a referida MP tiveram como principal objetivo atualizar a legis- Fornecedores
565.286
857.610 No ﬁnal do período
(79.055)
24.473
lação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das prá- Pró-Labore e Encargos
38.887
17.544 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
ticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas interna- Total
604.173
875.154
cionais de contabilidade que são emitidas pelo “International Accounting Stan- 10. Dividendos Propostos - No exercício de 2019 não houve pagamento de 12. Patrimônio Líquido - a. Capital social: o capital social em 31.12.2019 é
dard Board” - IASB. A aplicação das referidas Lei e MP é obrigatória para de- dividendos. 11. Impostos e contribuições - calculados, observando os crité- de R$ 3.510.682 havendo redução de valor mediante devolução de Imóvel ao
monstrações ﬁnanceiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1º.01.2008. rios estabelecidos pela legislação tributária vigente. A Companhia optou pelo Sócio e cancelamento de Ações Ordinárias na mesma proporção de R$ 454.236
As mudanças na Lei das Sociedades por Ações trouxeram os seguintes princi- método do lucro presumido nos exercícios de 2019 e de 2018, com base nos ter- (2018 - R$ 3.964.918), representado por 3.510.682 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. b. Reserva legal: é constituída à razão de 5% do lucro lípais impactos nas demonstrações ﬁnanceiras da Companhia: - Substituição da mos da Lei e apresentou nos exercícios as seguintes provisões:
demonstração da origem e aplicações de recursos pela demonstração de ﬂuxos Impostos e contribuições
31/12/2019
31/12/2018 quido apurado em cada exercício social, nos termos do artigo 193 da lei
de caixa, elaborada em conformidade com a CPC 03 - “Demonstração de Fluxos Impostos de Terceiros
200
158 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
de Caixa”. 5. Resumo das principais práticas contábeis adotadas - As PIS
334
303 13. Reconhecimento da receita - O resultado é reconhecido pelo regime de
principais práticas estão deﬁnidas a seguir: a. Caixa e equivalentes de cai- Coﬁns
1.543
1.398 competência. A receita pela prestação de serviços é reconhecida na efetiva exexa - incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações ﬁnanceiras CSLL
8.088
7.195 cução dos serviços realizados até a data-base do balanço.
com instituições ﬁnanceiras que operam no Brasil de curto prazo de alta liquidez IRPJ
11.467
4.834 14. Cobertura de seguros - A Companhia mantém seguros contratados, cone com risco insigniﬁcante de mudança de valor. b. Valores a receber - As con- Total
21.632
13.888 siderados pela administração como suﬁcientes para a cobertura de seus ativos
Luiz Alberto Siliano - Diretor
Antonio Wadih Batah Filho - Contador - CRC: 1SP248156/O-1 e dos seus riscos operacionais.
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Dedini S.A. Equipamentos e Sistemas - em Recuperação Judicial
Balanços patrimoniais
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Não circulante
Realizável a longo prazo:
Mútuo financeiro
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Investimentos
Propriedades para investimento
Ativo imobilizado
Intangível

Nota explicativa
5
6
7
9
8
7
10
9
11
12

2019
1.530
10
649
522
349
413.863
171.651
86.396
146
1.531
83.578
12
139.239
102.895
66
242.212
415.393
2019
(9.900)
(9.900)

2018
307
16
84
207
424.536
167.178
81.377
146
2.077
83.578
12
140.153
117.127
66
257.358
424.843
2018
(52.478)
(52.478)

Total do ativo
Demonstrações dos resultados abrangentes
Resultado do exercício
Resultado abrangente total
Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Dedini S.A. Equipamentos e Sistemas (“DES” ou “Companhia”) têm como
principais objetivos operacionais: (a) a cessão de ativos intangíveis de sua propriedade, através da
cobrança de “royalties”; e (b) o arrendamento de imóveis, máquinas e equipamentos industriais para
a parte relacionada Dedini S.A. Indústrias de Base (“DIB”). Adicionalmente, a Sociedade tem como
objeto social a industrialização de bens de capital, a elaboração e a execução de projetos, bem como
sua comercialização no País ou no exterior e a prestação de serviços e locação de mão de obra. Em
função da operação da Companhia concentrar-se exclusivamente na participação em sociedades
coligadas, a mesma depende do êxito das medidas incluídas no plano de recuperação financeira e
operacional, principalmente de sua parte relacionada Dedini S.A. Indústrias de Base (“DIB”) para a
continuidade de suas operações. Com a eventual retomada do setor Sucroenergético, a parte relacionada “DIB” estará preparada para apresentar ao setor seus mais recentes lançamentos de Equipamentos e Produtos, desenvolvidos internamente por profissionais experientes e renomados do setor,
objetivando eficiência, ganhos de produção, satisfação do cliente e respeito à sustentabilidade. 2.
Base de preparação: a. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC e CFC): As
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelos Administradores da Companhia em 30 de abril de 2020. b. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. c. Moeda
funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real,
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua.
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações referentes ao uso de estimativas
e julgamentos adotados e que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras da Companhia estão incluídas nas seguintes notas explicativas: As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste
material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: •
Nota nº 12 - Ativo imobilizado; • Nota nº 18 - Provisões; e • Nota nº 19 - Ativos e passivos fiscais diferidos. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros
(incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação que é a data na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros transferidos,
é reconhecida como um ativo ou passivo separado. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia
tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia classifica os ativos financeiros
não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e
recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda
por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis compreendem caixa e equivalentes
de caixa, mútuo financeiro e outros créditos. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de
caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três
meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. (ii) Passivos financeiros
não derivativos: Todos os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. Outros passivos financeiros não derivativos compreendem: empréstimos e financiamentos, fornecedores, adiantamentos de clientes, mútuo financeiro e outras contas a pagar. (iii) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias da Companhia são
classificadas como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em
estatuto, são reconhecidos como passivo. b. Imobilizado e propriedades para investimento: (i)
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado e propriedades para investimento são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Gastos
decorrentes de reposição de um componente de um item do imobilizado e propriedades para investimento são contabilizados separadamente, incluindo inspeções e vistorias, e classificados no ativo
imobilizado e propriedade para investimento. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um
aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado e propriedades para investimento.
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa. O software comprado que
seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele
equipamento. Quando partes de um item do imobilizado e propriedades para investimento têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado e propriedades para investimento. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado e
propriedades para investimento (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e
o valor contábil do imobilizado e propriedades para investimento), são reconhecidos líquidos dentro
de outras receitas no resultado. (ii) Custos subseqüentes: O custo de reposição de um componente
da propriedade é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser
medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é
baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia da propriedade para investimento são reconhecidos
no resultado conforme incorridos. (iii) Depreciação: Itens do ativo imobilizado e propriedades para
investimento são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil
econômica estimada de cada componente. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período
entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja certo que a Companhia
obterá a propriedade do bem ao final do arrendamento. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo
imobilizado e propriedades para investimento são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.
As vidas úteis estimadas, para os exercícios corrente e comparativo, são as seguintes:
Edificações
20-49 anos
Máquinas, equipamentos e instalações industriais
1-20 anos
Benfeitorias em propriedades de terceiros e outras imobilizações
2-25 anos
Móveis e utensílios
2-25 anos
Veículos
2-10 anos
Equipamentos de informática
1-17 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de
exercício e ajustados caso seja apropriado. c. Ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis: Outros
ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados
pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. d. Ativos arrendados (leasing): Os arrendamentos em cujos termos a Companhia assume
os riscos e benefícios inerentes a propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No
reconhecimento inicial, o ativo arrendado é medido pelo valor igual ao menor valor entre o seu valor
justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Após o reconhecimento inicial, o ativo é registrado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. Os outros arrendamentos mercantis são arrendamentos operacionais e não são reconhecidos nos balanços patrimoniais da Companhia. e. Redução ao valor recuperável (impairment): (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é
avaliado a cada data de reporte para determinar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido
perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva de perda como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento
inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados daquele ativo que podem ser estimados de uma maneira confiável. Uma redução do valor
recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a
diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados
à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma
conta de provisão contra recebíveis, quando aplicável. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um evento subseqüente indica
reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. (ii)
Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não o
imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apu-

Balanços patrimoniais
Nota explicativa
2019
2018
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
414.423 393.640
Fornecedores
14
2.445
5.440
Adiantamentos de clientes
250
250
Impostos e contribuições a recolher
15 158.203 156.136
Parcelamento de impostos
16 247.430 227.711
Outros parcelamentos de impostos
17
3.702
3.299
Salários e férias a pagar
355
705
Outras contas a pagar
2.038
99
Não circulante
245.853 266.186
Empréstimos e financiamentos
13 42.985 42.985
Fornecedores
14
78
78
Parcelamento de impostos
16 59.339 72.932
Outros parcelamentos de impostos
17
4.490
4.852
Mútuo financeiro
8 77.773 79.477
Provisões
18 13.982 13.779
Passivos fiscais diferidos
19 47.206 52.083
Patrimônio líquido
20 (244.883) (234.983)
Capital social
143.310 143.310
Reserva de reavaliação
84.569 84.976
Ajuste de avaliação patrimonial
149.422 158.481
Prejuízos acumulados
(622.184) (621.750)
Total do passivo
660.276 659.826
Total do passivo e do patrimônio líquido
415.393 424.843
rar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável
do ativo é estimado. No caso de ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo ano. Uma perda por redução do valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do
ativo exceder o seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa
é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os
fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de
desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que
teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido
reconhecida. f. Benefícios a empregados: Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de
benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido
pelo montante esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos
lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva presente de pagar
esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. g. Provisões: Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento
passado, a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. h. Receita operacional: O resultado das operações é
apurado em conformidade com o regime contábil de competência. (i) Receita de royalties: A receita
de royalties decorre da utilização de ativos intangíveis de propriedade da Companhia para a parte
relacionada DIB, calculada com base em percentual de faturamento dos equipamentos que se utilizaram destes ativos intangíveis por parte desta parte relacionada e é reconhecida no resultado no
momento do faturamento por esta parte relacionada. (ii) Receita de aluguéis: A receita de aluguel de
propriedade para investimento é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. Incentivos de arrendamento concedidos são reconhecidos como parte integral da receita
total de aluguéis, pelo período do arrendamento. i. Receitas financeiras e despesas financeiras: As
receitas financeiras compreendem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é
reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras compreendem despesas com juros sobre empréstimos e ajustes de desconto a valor presente das provisões.
Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos. j. Imposto
de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e
diferido são calculados, respectivamente, com base nas alíquotas de 15% (acrescidas do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda) e, 9% sobre o lucro tributável, e consideram a compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda e base negativa de
contribuição social limitada a 30% do lucro tributável anual. A despesa com imposto de renda e
contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à outros resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na
data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com
relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem
aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Na
determinação do imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva em consideração o impacto de incertezas relativas às posições fiscais tomadas e se o pagamento adicional de imposto de
renda e juros tenha que ser realizado. A Companhia acredita que a provisão para imposto de renda
no passivo está adequada para com relação a todos os períodos fiscais em aberto baseada em sua
avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa
avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas, as quais levariam a Companhia
a mudar o seu julgamento quanto a adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a
despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas. Os ativos e passivos fiscais diferidos
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles
se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido
por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e
serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. k. Aspectos ambientais:
As instalações de produção da Companhia e suas atividades industriais são sujeitas às regulamentações ambientais. A Companhia diminui os riscos associados com assuntos ambientais, por procedimentos operacionais e controles e investimentos em equipamento de controle de poluição e sistemas. A Companhia acredita que nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos ambientais
é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor. 4. Determinação do valor
justo: Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia requerem a determinação do valor
justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm
sido determinados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo.
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores
justos são divulgadas nas notas explicativas específicas àquele ativo ou passivo. • Caixa e equivalentes de caixa - São definidos como ativos destinados à negociação. Os valores contábeis informados
no balanço patrimonial aproximam-se dos valores justos em virtude do curto prazo de vencimento
desses instrumentos; • Outros recebíveis, mútuo financeiro, fornecedores e outras contas decorrentes
diretamente das operações da Companhia: o seu valor justo é estimado como o valor presente de
fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação. Esse valor justo é determinado para fins de divulgação; e • Empréstimos e financiamentos e
mútuo financeiro estão classificados como outros passivos financeiros e estão contabilizados pelos
seus custos amortizados. O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado
dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações financeiras. Para arrendamentos financeiros, a taxa de juros é apurada por referência a contratos de arrendamento semelhantes.
5. Caixa e equivalentes de caixa:
2019
2018
Caixa e bancos
10
16
10
16
A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos provenientes das contas de
caixa, banco e aplicações financeiras de curto prazo.
6. Estoques:
2019
2018
Produtos em Processo
643
Adiantamentos a fornecedores
6
649
7. Impostos a recuperar:
2019
2018
Ativo Circulante:
IPI
117
84
ICMS
396
Outros
9
522
84
Ativo não Circulante:
IRRF retido na fonte
146
146
668
230
8. Partes relacionadas: a. Composição dos saldos - Operações com empresas relacionadas
2019
2018
Ativo não Passivo não Ativo não Passivo não
Companhia relacionada
circulante circulante circulante circulante
Dedini S.A. Indústrias de Base (i)
75.713
77.511
Companhia controladora
Dedini S.A. Administração e Participações
104
78
Companhias relacionadas:
Dedini Refratários Ltda.
178
175
Codismon Metalúrgica Ltda.
Codistil do Nordeste Ltda.
1.156
1.091
Denel Dedini Energia e Equipamentos Ltda
622
622
AD Participações Ltda. (ii)
21.294
20.057
Doado S.A. Participações (ii)
44.933
42.323
Nidar Participações Ltda. (ii)
20.169
18.997
86.396
1.956
81.377
1.888
Total do circulante e não circulante
86.396
77.773
81.377
79.477
Os saldos a receber e a pagar entre as empresas relacionadas estão classifi cados de acordo com a
expectativa de recebimento e liquidação da Administração da Companhia. Os principais saldos e
operações entre as partes relacionadas têm as seguintes natureza e condições. (i) Dedini S.A. Indústrias de Base: decorrente de adiantamento para compensação com saldo de Royalties a pagar
e aluguéis de equipamentos, que vem sendo atualizado com juros que variam entre SELIC, TJLP
e 100% da CDI. Tal saldo será liquidado com os seguintes valores: a) “royalties”, advindos da utilização de ativos intangíveis de propriedade da DES. A remuneração acordada entre as partes foi

CNPJ: 67.541.961/0001-84
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos resultados
Nota explicativa
2019
2018
Receita
21 14.233
9.304
Custo dos serviços prestados
22 (20.638) (15.287)
Lucro / (Prejuízo) bruto
(6.405) (5.983)
Despesas de vendas
22
(71)
(72)
Despesas administrativas
22
(1.174) (9.282)
Outras despesas operacionais
23
(222)
(246)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
(7.872) (15.583)
Receitas financeiras
24
5.039
4.763
Despesas financeiras
25 (11.944) (46.559)
Financeiras líquidas
(6.905) (41.796)
Resultado antes dos impostos
(14.777) (57.379)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
19
4.877
4.901
Resultado do exercício
(9.900) (52.478)
calculada com base na aplicação do percentual de 0,5%, conforme contrato firmado e o cálculo
é sobre a receita operacional líquida mensal da Companhia. O referido contrato é de caráter não
exclusivo e por tempo indeterminado; e b) aluguel de máquinas e os equipamentos, edifi cações e
móveis, são alugados para a Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, as receitas de aluguel das
propriedades mencionadas totalizaram o montante de R$ 9.046 (R$ 9.046 em 2018). O referido
aluguel não transfere a propriedade dos ativos para a Companhia e compreende bens que podem
ser utilizados por terceiros, à opção dos proprietários, ao fi nal do contrato, se este não for renovado;
(ii) AD Participações Ltda., Doado S.A. Participações e Nidar Participações Ltda.: refere-se a cessão
de créditos pela empresa Dedini International Trading, os saldos vem sendo atualizados pela TR
+ juros de 1% a.m. b. Principais saldos e transações que afetaram o resultado: Os principais
saldos que influenciaram os resultados dos exercícios em 31 de dezembro de 2019 e 2018, relativos
a operações com partes relacionadas, decorrem de transações da Companhia com suas empresas
relacionadas, conforme demonstrado a seguir:
2019
2018
Receita
Receitas Receita
Receitas
Transações da
de alu- Receita de (despesas) de alu- Receita de (despesas)
Sociedade
guéis “royalties” financeiras guéis “royalties” financeiras
Dedini S.A. Indústrias de Base 9.046
1.742
(4.335) 9.046
1.026
(7.868)
AD Participações Ltda.
1.237
1.165
Doado S.A. Participações
2.610
2.459
Nidar Participações Ltda.
1.172
1.104
Total
9.046
1.742
684 9.046
1.026
(3.140)
9. Outros créditos
2019
2018
Ativo circulante
Adiantamento a fornecedores
5
5
Outros valores a receber
344
202
349
207
Ativo não circulante
Propriedades rurais (i)
83.578
83.578
83.927
83.785
(i) As propriedades rurais estão compostas por três fazendas adquiridas em 1999, acrescidas por
reavaliação espontânea no montante de R$ 81.138, com base em laudo de avaliação fundamentado no potencial madeireiro das áreas. As fazendas fazem parte da Ação de Indenização por
Desapropriação Indireta interposta pela Companhia contra a União Federal, em trâmite perante a
4ª Vara Federal de Manaus - AM, processo nº 2004.32.00.004326-8, objetivando o recebimento de
indenização em razão de o Decreto Federal nº 2.485/98 ter criado a Floresta Nacional de Humaitá,
no Estado do Amazonas. Dentro da referida floresta encontram-se as Fazendas Mogno I, II e III, de
propriedade da DES. Segundo conclusão do perito judicial, a desapropriação das Fazendas Mogno
I, II e III foi procedida de forma ilegal, conferindo se, por tal circunstância, a obrigatoriedade de indenização por parte da União Federal à DES. Em 2008 o Laudo Pericial do referido processo, no valor
de R$ 94.607, foi aceito pelo perito judicial e atualmente está aguardando homologação pelo Juiz.
A realização desse montante depende do desfecho favorável. Em 2012 o Juiz da Primeira Instância
entendeu ter ocorrido a prescrição do direito à indenização. Em razão, o processo foi remetido para
o TRF-1ª Região - Manaus- para decisão à respeito da ocorrência ou não do prazo prescricional. O
Recurso de Apelação foi distribuído para a 3ª Turma do TRF-1ª Região, e, atualmente, encontra-se no aguardo de conclusão para relatório e voto, no Gabinete do Sr. Desembargador Federal,
Mário Cesar Ribeiro e, portanto, ainda não houve julgamento, conforme nossa última verifi cação
em 14/02/2017. Em 23/11/2017 o Processo foi remetido para o gabinete do Juiz Federal Edison
Moreira Grillo Junior, da 1ª Turma Recursal de Minas Gerais e até 28/02/2018 não houve defi nição
alguma sobre o mesmo. Em 30/11/2018 o Processo foi redistribuído para o Desembargador Federal
Hilton Queiroz, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região-AM- e até 31 de dezembro de 2019 não
houveram novas decisões.
10. Depósitos judiciais: Processos trabalhistas:
Saldo em 31 de dezembro de 2018
2.077
Baixas efetuadas durante o exercício
(546)
Novos depósitos durante o exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.531
11. Propriedades para investimentos:
a. Custo
2019
Saldo em 31 de AquiTransfeSaldo em 31
dezembro de 2018 sições Baixas rências dezembro de 2019
Edificações
55.129
55.129
Terrenos
93.253
93.253
148.382
148.382
2018
Saldo em 31 de AquiTransfeSaldo em 31 de
dezembro de 2017 sições Baixas rências dezembro de 2018
Edificações
55.129
55.129
Terrenos
93.253
93.253
148.382
148.382
b. Depreciação:
2019
Saldo em 31 de DepreTransfeSaldo em 31 de
dezembro de 2018 ciação Baixas rências dezembro de 2019
Edificações
(8.229) (914)
(9.143)
(8.229) (914)
(9.143)
2018
Saldo em 31 de DepreTransfeSaldo em 31 de
dezembro de 2017 ciação Baixas rências dezembro de 2018
Edificações
(7.315) (914)
(8.229)
(7.315) (914)
(8.229)
c. Valor contábil líquido:
2019
2018
DepreDepreCusto ciação Líquido Custo ciação Líquido
Edificações
55.129 (9.143) 45.986 55.129 (8.229) 46.900
Terrenos
93.253
- 93.253 93.253
- 93.253
148.382 (9.143) 139.239 148.382 (8.229) 140.153
12. Ativo imobilizado:
2019
a. Custo
Saldo em 31 de AquiTransfeSaldo em 31 de
dezembro de 2018 sições Baixas rências dezembro de 2019
Máquinas, equipamentos
e instalações industriais
258.336
258.336
Benfeitorias em propriedades
de terceiros e outras imobilizações 11.133
11.133
Móveis e utensílios
3.867
3.867
Veículos
1.589
1.589
Equipamentos de informática
887
887
275.812
275.812
2018
Saldo em 31 de AquiTransfeSaldo em 31 de
dezembro de 2017 sições Baixas rências dezembro de 2018
Máquinas, equipamentos
e instalações industriais
258.336
258.336
Benfeitorias em propriedades de
terceiros e outras imobilizações
11.133
11.133
Móveis e utensílios
3.867
3.867
Veículos
1.589
1.589
Equipamentos de informática
887
887
275.812
275.812
b. Depreciação
2019
Saldo em 31 de DepreTransfeSaldo em 31 de
dezembro de 2018 ciação Baixas rências dezembro de 2019
Máquinas, equipamentos
e instalações industriais
(141.288) (14.220)
(155.508)
Benfeitorias em propriedades de
terceiros e outras imobilizações
(11.127)
(11.127)
Móveis e utensílios
(3.795) (12)
(3.807)
Veículos
(1.589)
(1.589)
Equipamentos de informática
(886)
(886)
(158.685) (14.232)
(172.917)
2018
Saldo em 31 de DepreTransfeSaldo em 31 de
dezembro de 2017 ciação Baixas rências dezembro de 2018
Máquinas, equipamentos
e instalações industriais
(126.996) (14.292)
(141.288)
Benfeitorias em propriedades
de terceiros e outras imobilizações (11.126)
(1)
(11.127)
Móveis e utensílios
(3.783) (12)
(3.795)
Veículos
(1.589)
(1.589)
Equipamentos de informática
(886)
(886)
(144.380) (14.305)
(158.685)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital social
Reserva de reavaliação Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados
Saldos em 1º de janeiro de 2018
143.310
85.381
167.589
(578.785)
Realização da reserva de reavaliação
(405)
405
Realização do custo atribuído
(9.108)
9.108
Resultado do exercício
(52.478)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
143.310
84.976
158.481
(621.750)
Saldos em 1º de janeiro de 2019
143.310
84.976
158.481
(621.750)
Realização da reserva de reavaliação
(407)
407
Realização do custo atribuído
(9.059)
9.059
Resultado do exercício
(9.900)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
143.310
84.569
149.422
(622.184)
Demonstrações dos fluxos de caixa-Método indireto
2019
2018 Partes relacionadas
(6.103)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Outros ativos
424
Resultado do exercício
(9.900) (52.478) Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores
(3.402)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Impostos e contribuições a recolher e parcelados
1.302
geradas pelas atividades operacionais
(350)
Depreciação e amortização
15.146 15.219 Salários e férias a pagar
1.939
Despesas financeiras líquidas
6.699 41.592 Outras contas a pagar
(6)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(4.877) (4.901) Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
(6)
Constituição de provisão para contingências
203
203 (Redução) Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa
Caixa aplicado nas atividades operacionais
7.271
(365) Demonstração do movimento no caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
16
Redução (aumento) nos ativos
10
Estoques
(649)
- No fim do exercício
(6)
Impostos a recuperar
(438)
- (Redução) Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa
c. Valor contábil líquido
2019
2018
DepreDepreCusto ciação Líquido Custo ciação Líquido
Máquinas, equipamentos
e instalações industriais
258.336 (155.508) 102.828 258.336 (141.288) 117.048
Benfeitorias em propriedades de
terceiros e outras imobilizações
11.133 (11.127)
6 11.133 (11.127)
6
Móveis e utensílios
3.867 (3.807)
60 3.867 (3.795)
72
Veículos
1.589 (1.589)
- 1.589 (1.589)
Equipamentos de informática
887
(886)
1
887
(886)
1
275.812 (172.917) 102.895 275.812 (158.685) 117.127
13. Empréstimos e financiamentos (a): Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos
contratuais dos empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado.
2019
2018
Indexador Garan- Vencimen- Valor Valor Valor Valor
Modalidade Moeda /Taxa
tias to final contábil justo contábil justo
CDI +
Outubro
CCB
R$
0,50% a.m. (b)
de 2015
42.985 42.985 42.985 42.985
(-) Custo de transação a apropriar
Total
42.985 42.985 42.985 42.985
Passivo circulante
Passivo não circulante
42.985 42.985 42.985 42.985
(a) Com a homologação do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, os valores devidos a
título de passivos bancários, inclusos no referido Plano, sofrerão deságio de 50% com prazo atual
de onze anos para quitação. (b) Esses Empréstimos e financiamentos estão compostos pelas modalidades: Cédula de Crédito Bancário - CCB, e estão garantidos por eventos de contratos a receber de
clientes da companhia relacionada Dedini S.A. Indústria de Base (DIB); por terrenos de propriedade
da controladora Dedini S.A. Administração e Participações cujo valor contábil é de R$ 1.067 e por
aval da Diretoria. Em função da instituição financeira contraparte da operação de CCB encontrar-se em intervenção desde 2012 e sob liquidação extrajudicial desde junho de 2013 a Companhia
optou, à partir dessa data, manter a suspensão das amortizações e os saldos reclassifi cados para o
passivo não circulante. Os pagamentos foram efetuados tempestivamente até a data em que foi
decretada a intervenção da respectiva instituição financeira (19 de outubro de 2012), não existindo
inadimplência financeira até tal data.
14. Fornecedores (a)
2019
2018
Fornecedores vencidos
816
506
Fornecedores a vencer
1.707
5.012
2.523
5.518
Passivo circulante
2.445
5.440
Passivo não circulante
78
78
(a) Com a homologação do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, os valores devidos a
fornecedores, inclusos no referido Plano, sofrerão deságio de 50% com prazo atual de onze anos
para quitação.
15. Impostos e contribuições a recolher:
2019
2018
Impostos e contribuições a vencer
111
348
Impostos e contribuições em atraso: (a)
COFINS (b)
15.070
14.068
PIS (b)
3.400
3.196
FNDE (c)
15.040
14.981
IRRF (d)
4.680
4.679
IRPJ (e)
3.697
3.671
CSLL (e)
1.333
1.323
INSS (f)
15.098
15.038
ICMS (g)
94.069
93.696
Outros
5.705
5.136
158.092 155.788
158.203 156.136
(a) O saldo é atualizado por juros e multas conforme determina a legislação vigente sem a aplicação
dos encargos legais sobre os débitos em fase de execução, nos termos do Decreto Lei 1.025/69. (b)
Referem-se a débitos do Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), das competências de janeiro de 2009 a outubro de 2010
decorrente de parcelamentos convencionais rompidos; e também das competências de abril 2011
a novembro de 2019. (c) Refere-se ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
apurado sobre a competência de março de 1996 a julho de 2004. (d) Refere-se ao saldo de IRRF o
qual a Administração da Companhia está pleiteando junto a Receita Federal do Brasil, a quitação,
através de penhora de bens de sua propriedade. (e) Refere-se ao saldo de Contribuição Social sobre
o lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado durante o exercício de
2009 e janeiro de 2010, os quais foram parcelados em 2010 através da Lei 10.522/2002 e posteriormente rompido em setembro de 2011. A Companhia foi executada pela Justiça Federal através das
Execuções Fiscais nºs 23652820114036109 (CDA 80610062844-30/CSLL e CDA 80210030884-52/
IRPJ) e 51529320124036109 (CDA 80212000784-09/IRPJ e CDA 80612002013-07/CSLL), nas quais
apresentou defesas por entender serem indevidas as cobranças do IRPJ e CSLL com base em estimativas, defesas estas que se encontram aguardando decisão judicial. Em dezembro de 2016,
através do rendimento auferido com o Leilão do prédio da Mecânica Pesada, a Secretaria da Receita
Federal amortizou parte destes impostos sendo, R$ 8.197 de IRPJ e R$ 2.986 de CSLL. (f) Valor referente recomposição do artigo 3º da lei 11.941/2009, débito este não aceito pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), na consolidação do Refis IV. A Companhia questiona judicialmente a
exclusão, por meio do mandato de Segurança nº 0005780-19.2011-403.6109, na medida em que o
ato praticado pela Procuradoria da Fazenda Nacional ocorreu, prematuramente, de forma incompatível com a legislação do REFIS, reconhecido com base da opinião dos seus as

Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor

Marcos Dedini Ricciardi - Diretor

Total
(182.505)
(52.478)
(234.983)
(234.983)
(9.900)
(244.883)
(4.955)
51
4.672
674
(72)
(1)
4
4
12
16
4

Juracy Roberto Sarto - CT - CRC nº 1 SP 185620/O-4

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

Jornal O DIA SP

Esporte

PÁGINA 8

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Kartismo: AKSP disputa
penúltima etapa com vários líderes
receberá uma bonificação de
mais cinco pontos. Ou seja, as
disputas em todas as categorias
estão em aberto.
Neste segundo turno a AKSP
tem novos apoiadores. A partir de
agora também haverá pre miação
para quem estabelecer a volta
mais rápida do dia entre todas
as categorias, que será uma
luva personalizada da DKR.
Para a pole position mais rápida do dia o piloto levará uma
camiseta personalizada com
motivo de kartismo criada pela
Harderthan. E a SM Reparação
de veículos está oferecendo
troféu exclusivo para estes premiados, além de ter sorteado um
macacão Meg Star entre os pilotos que anteciparam pagamento,
em que o sortudo foi Ricardo da
Veiga Cesar.
Confira a pontuação do segundo turno da Elite: 1) Igor Mei,
37,5 pontos; 2) Tiago Vargas, 33;
3) Luciano Montanhez, 28,5; 4)
Alberto Otazú, 25,5; 5) Henrique
Morbi, 25; 6) Edu Abrantes,
22,5; 7) Fábio Laranjo, 21; 8)
Gustavo Pincelli, 19,5; 9) João

Os grids da AKSP estão sempre
Vitor Gregório, 18; 10) Gabriel
Roque, 16,5.
Confira a pontuação da
Elite após a 4ª etapa: 1) Luciano Montanhez, 78,5; 2) Alberto
Otazú e Igor Mei, 65,5; 4) Fábio
Laranjo, 65; 5) Henrique Morbi,
61; 6) Tiago Vargas, 59; 7) Gabriel Roque e Edu Abrantes,
58,5; 9) Johnny Neves, 47; 10)
Gustavo Pincelli, 45,5.

cheios
Confira a pontuação do segundo turno da Graduados: 1)
Beto Dicker, 38,5 pontos; 2)
Matheus Roque, 33; 3) Hudson
Oliveira, 28,5; 4) Irceu Ribeiro,
25,5; 5) Marcelo Rueda, 24; 6)
Vinicius Silva, 22,5; 7) Matheus
Nozaki, 21; 8) Peterson Rodrigues, 19,5; 9) Marco Verga, 18;
10) João Ulisses, 16,5.
Confira a pontuação da

Foto/ Hyset

RMattheis encara rodada tripla em
Goiânia para seguir com chances
de título na Stock Car

Pedro Cardoso
Após vitória de Gabriel Casagrande na etapa passada da Stock Car em Curitiba, a equipe
RMattheis chega confiante para
mais um final de semana da categoria em Goiânia, pista na qual
foi realizada a etapa de abertura
da temporada em 2020. Com
pole position e vitória em Goiânia em 2019, Casagrande acredita que a tarefa de alcançar o líder é complicada, mas que o objetivo é chegar à última etapa
com chances de título.
“Estamos bem na pontuação,
mas eu sei que vai ser difícil alcançar a meta desse ano, que era
o top-3. Goiânia e Interlagos são
pistas com retas longas e o Chevrolet perde um pouquinho nesses trechos para os Toyota. Cla-

ro que é difícil falar em título
agora, mas vou trabalhar pra incomodar com certeza e lutar enquanto houver chances matemáticas”, diz Casagrande.
Casagrande também relembrou a corrida do ano passado,
em que o final de semana foi permeado por chuva no Autódromo
Internacional Ayrton Senna.
“Em Goiânia, no ano passado, era a mesma época do ano e
tinha chuva em algumas horas do
dia, isso deu uma bagunçada. Eu
creio que isso ajudou na minha
pole, porque o Thiago (Camilo)
tinha um carro mais rápido na
pista seca e na corrida ele não
conseguiu nos passar. Quem sabe
acontece de novo de termos o
tempo meio doido assim e a gen-

te acaba tendo um pouco de sorte. O pódio é a meta para que a
gente consiga manter a sequência de bons pontos”, diz Casagrande.
Chefe de equipe da RMattheis, Rodolpho Mattheis reconhece a boa média de pontos
conquistada por Casagrande nas
últimas etapas.
“Queremos manter essa boa
fase da equipe. O Casagrande foi
o maior pontuador em duas das
quatro últimas etapas e vem de
vitória na corrida passada em
Curitiba. O grande objetivo é
chegar ao final da rodada tripla
em Goiânia ainda com chances de
buscar o título na Grande Final em
Interlagos, que terá 60 pontos em
jogo”, diz Rodolpho, que também
aproveitou para destacar o bom
desempenho da RMattheis nas
retas em Curitiba.
“Os Toyotas devem andar
bem em Goiânia, por conta das
longas retas, mas ao mesmo tempo em Curitiba fomos muito
bem, e a pista paranaense tem um
layout parecido, inclusive de tamanho de retas. Então acredito
que estaremos um pouco mais
competitivos do que na etapa de
abertura, que também foi em
Goiânia”, diz Rodolpho.
O chefe da equipe também
falou sobre a evolução de Pedro
Cardoso, que mais uma vez correrá com o carro rubro-negro em
homenagem aos 125 anos do Fla-

mengo, em ação do patrocinador
Banco BRB. “O Pedro (Cardoso)
também tem evoluído bastante e
confiamos muito no progresso
dele nessa temporada de altos e
baixos. Ele já foi duas vezes para
o Q2 e continua com grandes
chances de conquistar um bom
resultado com a RMattheis”,
completou Rodolpho.
Pedro acredita que o carro e
a equipe evoluíram muito na
comparação com a estreia da
temporada em Goiânia.
“Foi uma grande evolução
desde a primeira etapa disputada aqui. Eu evoluí, a equipe evoluiu e os carros evoluíram. Então acredito que será um fim de
semana completamente diferente do que foi em julho, quando tudo era novidade”, diz Cardoso, que é o piloto mais jovem
do grid da Stock Car com 21
anos de idade.
Os treinos da Stock Car no
Autódromo Internacional Ayrton
Senna começam nesta sexta-feira (20), a partir das 8h (horários
de Brasília) com o shakedown. O
primeiro classificatório do final
de semana será disputado no sábado (21), às 9h, e a corrida 1
tem largada marcada para o mesmo dia, às 12h15. No domingo
(22), o classificatório será realizado a partir das 9h, enquanto
as duas corridas do dia estão
marcadas para 11h e 11h55, respectivamente.

Bruno Soares e Mate Pavic são superados no
ATP Finals e jogam pela classificação para a semi
Nos detalhes, Bruno Soares
e Mate Pavic sofreram a sua
primeira derrota no ATP Finals. Na quarta-feira, o brasileiro e o croata abriram a programação do torneio que reúne os oito melhores times da
temporada em partida contra
a dupla de Marcel Granollers e
Horacio Zeballos, sendo superados nos detalhes, com parciais de 7/6 6/7 10-8.
“Foi um jogo no detalhe.
Uma pena, porque a gente do-

minou uma boa parte. Eles não
tiveram nenhuma chance nos
nossos saques e nós criamos
muitas, nos dois sets. Mérito
deles, que jogaram super bem
nos pontos importantes e também nos dois tie-breaks, foram
muito firmes. Mas nós seguimos jogando e sacando bem,
agressivos”, analisou Bruno,
lamentando o resultado.
Na primeira fase do Finals,
os oito times são separados em
dois grupos de quatro. Cada du-

pla faz três partidas e os dois
melhores times de cada grupo
avançam para as semifinais. Na
sexta-feira, Bruno e Pavic farão
a sua última partida da fase de grupos em busca de uma vaga na semi
contra o australiano John Peers e
o neozelandês Michael Venus.
“Agora é ir com tudo na sexta.
Temos que esquecer que isso é o
Finals, fase de grupos, essas coisas, e lidar como se fosse um torneio normal, uma quartas de final”, finalizou o mineiro, focado

na vitória.
Bruno, que disputa o Finals
pela sexta vez, já foi semifinalista
no torneio em quatro ocasiões.
Aos 38 anos, o mineiro, que é
dono de 33 títulos, e nesta temporada conquistou o US Open
e foi vice de Roland Garros, vai
em busca de superar o seu melhor resultado no campeonato
e trazer um título inédito para
casa. Outro objetivo é terminar
a temporada como a melhor dupla de 2020.

Graduados após a 4ª etapa: 1)
Matheus Roque, 51; 2) Beto Dicker, 49,5; 3) Irceu Ribeiro, 47,5;
4) Hudson Oliveira, 45,5; 5) Peterson Rodrigues, 43,5; 6) Vinicius Silva, 40,5; 7) Marco Verga,
34; 8) Matheus Nozaki, 32; 9)
Marcelo Rueda, 31; 10) Leonardo Ferreira, 24.
Confira a pontuação do segundo turno da Sênior: 1) Edu
Abrantes, 38,5 pontos; 2) João
Ulisses, 33; 3) Miguel Sacramento, 28,5; 4) Wagner Ruivo,
25,5; 5) Jorge Filipe, 24; 6)
Adolfo Soares, 22,5; 7) Marco
Verga, 21; 8) Guto Oliveira, 19,5;
9) Jorge Roque, 18; 10) Ricardo
Cesar, 16,5.
Confira a pontuação da Sênior após a 4ª etapa: 1) Edu
Abrantes, 86,5; 2) Marco Verga,
69; 3) João Ulisses, 63; 4) Miguel Sacramento, 56,5; 5) Valdo
‘Nenê’ Gregório, 54,5; 6) Wagner Ruivo, 53,5; 7) Jorge Roque,
50; 8) Adolfo Soares, 47,5; 9)
Luiz Gouvêa, 45,5; 10) Unnion
Lee e Jorge Filipe, 44.

Confira a pontuação do segundo turno da Light: 1) Fernando Dias Barros, 37,5 pontos; 2) Gabriel Medina, 34; 3)
Hélio Matias, 28,5; 4) Seong
Lee, 25,5; 5) Davis Ricardo,
24; 6) Fabrício Abrantes, 22,5;
7) Michael Soares, 21; 8) Carlos Vilas Boas, 19,5; 9) José
de Jesus Gonçalves, 18; 10) Carlos Rosa, 16,5.
Confira a pontuação da Light após a 4ª etapa: 1) Gabriel
Medina, 70; 2) José de Jesus
Gonçalves, 66; 3) Fernando Dias
Barros, 50,5; 4) Seong Lee,
49,5; 5) Marcelo Costa, 48; 6)
Carlos Vilas Boas, 47,5; 7) Davis Ricardo, 46; 8) Laila Almeida, 38; 9) Igor Pacanari, 35; 10)
Marcelo Soufia, 34.
O campeonato da AKSP tem
o apoio de Cervejaria Paulistânia, Pailler Macacões, Luvas
DKR, Camisetas Harderthan e
SM Reparação de Veículos.
C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com; WhatsApp: 11-93079.0901

Circuito Brasileiro

Quarta etapa começa
nesta quinta-feira
em Saquarema
Foto/ William Lucas

Vai chegando ao final um dos
certames mais democrático e
competitivo do kartismo paulista. Neste sábado (21) será realizada a penúltima etapa do 2º
Campeonato da Associação
dos Kartistas de São Paulo
(AKSP), a partir das 16 horas,
no Kartódromo de Interlagos
(São Paulo/SP). Com quatro
categorias, o torneio tem sete
líderes diferentes. Luciano
Montanhez (Elite), Matheus
Roque (Graduados), Edu
Abrantes (Sênior) e Gabriel
Medina (Light) lideram a classificação Geral, enquanto Igor
Mei (Elite), Beto Dicker
(Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e Fernando Dias Barros
(Light) são os ponteiros do segundo turno.
Como o segundo turno da
AKSP distribui o dobro de pontos do torneio inicial, agora são
38,5 pontos em disputa por etapa e, consequentemente 77 pontos em jogo até o final da temporada, que encerra dia 5 de dezembro. Além disto, quem participou de todas as etapas do ano

Foto/Emerson Santos

Luciano Montanhez (Elite), Matheus Roque (Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e Gabriel Medina (Light) são os líderes na classificação Geral. Igor Mei (Elite), Beto Dicker (Graduados),
Edu Abrantes (Sênior) e Fernando Dias Barros (Light) lideram o segundo turno

Rebecca enfrenta o bloqueio de Ágahta
A corrida pelo título do Circuito Brasileiro de Vôlei de
Praia 20/21 já engrenou de vez
após três etapas realizadas. E,
a partir desta quinta-feira (19),
as melhores duplas femininas
estarão de volta à ação no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema
(RJ), para a disputa do quarto
Open da temporada, desta vez
com maior concorrência, já que
o número de times no torneio
principal subiu de 20 para 24
neste evento.
Na etapa anterior, o título
ficou com Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE), que chegaram
ao segundo ouro na temporada
20/21 - elas também venceram
a etapa de retorno das competições, em setembro. Com a
sequência de torneios menos
espaçada, Rebecca confirma
que a dupla está preparada para
o desafio, e que o foco é manter o bom desempenho.
Medalhista de bronze na primeira e na terceira etapa, Talita, que joga ao lado de Carol
Solberg desde o início de
2020, espera mais equilíbrio na
competição e aposta na evolução recente do time para alcançar degraus mais altos no pódio. Para a atleta, voltar a competir pouco mais de uma semana depois do torneio anterior é
um fator positivo.
“Estamos muito empolgadas para esta etapa. Vejo nosso
time melhorando a cada torneio, mas estamos em transi-

ção ainda, somos duas bloqueadoras se adaptando a jogar na
defesa, nos revezando. E o que
a gente precisa agora é ritmo
de jogo, e, jogar assim, torneios próximos um do outro, é
ótimo neste processo”, disse
Talita.
A fase principal da etapa,
que começa na sexta-feira
(20), contará com 24 equipes,
sendo as 16 mais bem colocadas do ranking de entradas,
e outras oito classificadas na
disputa do qualifying (classificatório), que ocorre na
quinta-feira. Neste classificatório, outros 24 times disputam partidas eliminatórias
diretas, com os vencedores
dos oito jogos finais garantindo a vaga.
As partidas serão exibidas
pelo
site
voleidepraiatv.cbv.com.br, pela
página oficial da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV)
no Facebook e, a partir das semifinais, com exclusividade
pelo canal SporTV (veja os horários e informações abaixo).
Após a disputa do feminino
nesta semana, o quarto torneio
masculino será disputado na
sequência, alguns dias depois, entre 26 e 29 de novembro. As etapas foram divididas em semanas diferentes
para reduzir a circulação de
pessoas dentro do CDV, aumentando a segurança nos
protocolos de prevenção
ao coronavírus.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

(11) 99653-7522

