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SP confirma chegada de insumo
para mais 8,7 milhões de vacinas
O Governador João Doria
confirmou na segunda-feira
(1º) a liberação de um segundo lote de 5,6 mil litros de
insumos na China para a produção de mais 8,7 milhões de
doses da vacina do Instituto
Butantan no Brasil. A chegada
da matéria-prima está prevista
para o próximo dia 10.
“Acabamos de receber a
informação de que o Governo
da China liberou a exportação

BNDES antecipa pagamento
de R$ 38 bilhões ao Tesouro
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Tribunal de Contas quer detalhes
sobre distribuição de vacinas em SP

Dólar fecha em queda de olho
em eleições na Câmara
e no Senado

Página 2

O Exército de Myanmar
(antiga Birmânia) declarou o
estado de emergência e assumiu o controle do país durante um ano, após deter a chefe
do governo, Aung San Suu Kyi,
informou um canal de televisão controlado por militares.
Em uma declaração divulgada
na cadeia de televisão do Exército Myawaddy TV, os militares acusaram a comissão eleitoral do país
de não ter agido em relação às
“enormes irregularidades” que dizem ter ocorrido nas eleições legislativas de novembro, quando o
partido deAung San Suu Kyi venceu por larga maioria. Página 3

Rodrigo Pacheco é eleito
presidente do Senado
Foto/Reprodução/Wikipédia

Exército de
Myanmar
detém chefe
do governo e
declara
emergência

O Senado elegeu no final
da tarde de segunda-feira (1º)

Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
como seu 68º presidente. O

de mais 5,6 mil litros dos
insumos da vacina do
Butantan. Portanto, com isso,
teremos mais 8,7 milhões vacinas em São Paulo, com chegada prevista até o dia 10 de
fevereiro”, afirmou o Governador.
Na quarta-feira (3), o
Butantan receberá o primeiro lote
com 5,4 mil litros de IFA (Insumo
Farmacêutico Ativo) previsto para
este mês.
Página 2

De olho nas eleições para o
comando da Câmara dos Deputados e do Senado, o dólar fechou em queda depois de três altas seguidas. A bolsa de valores
recuperou-se parcialmente das
perdas de sexta-feira (29), impulsionada pelo ambiente externo internacional.
O dólar comercial encerrou
a segunda-feira (1º) vendido a R$
5,45, com recuo de R$ 0,025 (0,45%). A divisa operou em queda durante quase toda a sessão,
mas chegou a registrar breves
momentos de alta. Na máxima do
dia, por volta das 12h, chegou a
subir para R$ 5,48, mas a cotação inverteu o movimento e voltou a cair durante a tarde.
No ano, o dólar acumula valorização de 5,03%. Além das eleições no Congresso, que podem

senador do DEM foi eleito
presidente da Casa com 57 votos, derrotando Simone Tebet
(MDB-MS), que obteve 21 votos. Pacheco será o presidente do Senado, e do Congresso
Nacional, pelos próximos
dois anos.Pacheco foi escolhido por Davi Alcolumbre
(DEM-AP) para sucedê-lo na
presidência.
O apoio de Alcolumbre foi
fundamental para a eleição de
Pacheco, dada a simpatia de líderes de diversos partidos
pelo então presidente da Casa.
A proximidade de Alcolumbre
com o presidente Jair Bolsonaro, com lideranças governistas, como PP, PSD e Republicanos, e de oposição, PT e
P D T, a s s e g u r o u u m a p o i o
abrangente a Pacheco. (Agencia Brasil)

definir o rumo das reformas econômicas, o câmbio beneficiou-se
da melhoria no mercado internacional, com o dólar caindo perante as
principais moedas do mundo.
O otimismo externo também
se refletiu no mercado de ações.
O índice Ibovespa, da B3, encerrou o dia aos 117.518 pontos,
com alta de 2,13%. O indicador
repôs parcialmente o recuo de
3,21% registrado na sexta-feira.
As bolsas norte-americanas
tiveram uma segunda-feira de
alta, influenciadas pela expectativa em torno das negociações de
um pacote de estímulos de US$
1,9 trilhão do governo do presidente Joe Biden contra a covid19. A valorização das ações de
empresas de tecnologia também
impulsionou os índices de Wall
Street. (Agencia Brasil)
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Esporte

Por Américo Teixeira
Junior
Muita gente percebeu a
cena. Enquanto estava no pódio
de Daytona, enrolado com a
bandeira brasileira como se fosse a capa de um super herói,
Helio Castroneves olhava constantemente para o celular.
O que poucos sabem é que
o vencedor da 2021 Rolex 24
at Daytona usava o recurso de
imagem para dividir o pódio
com pessoas muito importantes para ele, entre eles a esposa
Adriana, o pai Helio, a mãe Sandra e a irmã Katiúcia.
“Hoje estou realizando um
sonho antigo e, tenho certeza,
toda essa galera estaria aqui se
não fosse a pandemia, então,
usei o telefone para que eles
estivem aqui comigo, no pódio”, explicou o piloto.

“Ela estava tão feliz que parecia aquele menininho do kart em
Jaú”, destacou Castroneves Sênior, que viu a prova pela televisão em
Ribeirão Preto (SP), lembrando a
primeira vitória do filho no kart, em
1988, na cidade de Jaú, interior de
São Paulo. A comparação fazia sentido, pois a explosão de felicidade
foi semelhante, mesmo passados
32 anos desde a primeira e até a vitória do domingo, 31.
Três vezes vencedor da Indy
500 e dedicado perseguidor do
quarto triunfo em Indianapolis, Castroneves ainda não havia vencido em
Daytona e o desejo só crescia ante
a aproximação desta sua quarta participação consecutiva.
Nas três provas anteriores, na
condição de titular do Acura Team
Penske, chegou a comemorar o pódio em 2019, mas as de 2018 e 2020
foram marcadas por dificuldades.
Verdade que foram coroados

Foto/Divulgação

Em corrida histórica, Helio Castroneves conquista
sua primeira vitória na Rolex 24 at Daytona

Helio Castroneves
de êxito os três anos competindo
pela equipe de Roger Penske no
IMSA WeatherTech SportsCar
Championship. A cereja do bolo foi
o título do ano passado, ao lado do
teammate Ricky Taylor, em Sebring,
justamente na corrida que marcou
sua despedida da Penske após 21

anos. Mas faltava Daytona ...
O convite de Wayne Taylor
para compor o quarteto de sua
equipe representou nova chance
para Castroneves lutar por esse
objetivo. Apesar de estar estreando numa nova equipe, era como
estar em casa. Afinal, as três tem-

poradas correndo com Ricky fizeram com que ele se aproximasse
muito da família Taylor. Apesar de
equipe adversária, várias foram as
vezes em que Wayne foi o primeiro a abraçar seu filho e o brasileiro em vitórias da Penske.
Outro fator importante foi o
carro. Ao término da parceria da
Acura com a Penske, um dos carros foi para a Wayne Taylor Racing
e quiseram as circunstâncias que
Helio e Ricky pudessem reviver a
parceria no mesmo carro com o
qual se consagraram. Alexander
Rossi e Filipe Albuquerque, astros
da IndyCar e WEC, respectivamente, fecharam o quarteto.
Entrosamento, conhecimento
técnico, comunicação eficiente e
o clima familiar e tranquilo da
equipe compuseram um cenário
vitorioso, corroborado pelas atuações dos quatro pilotos na pista.
Assim, mesmo diante dos emba-

tes de tirar o fôlego com Mazda
e Cadillac, a equipe obteve vitória história no Daytona após 807
voltas e tempo total de corrida
em 24h00min14s673.
Depois de muito festejar e
“levar para o pódio” pessoas que
lhe são caras, Castroneves não
dirigiu de volta para sua casa em
Fort Lauderdale, também na Flórida. No trajeto de pouco mais
de três horas, enfim relaxou e só
conseguiu respondeu apenas parte das quase 300 mensagens recebida no celular.
“Foi um sonho realizado, não
estou nem acreditando. Uauuu!”,
exclamou o piloto, agora com
seu inseparável “novo amigo”, o
relógio Rolex que tem peso do
anel de Indianapolis. Um e outro só são ofertados para vencedores dessas provas míticas. E
Castroneves tem três anéis, um
relógio e contando ...

Osasco São Cristóvão
Saúde (SP) e Curitiba Vôlei
(PR) estarão frente a frente
nesta terça-feira (2) para decidir a última vaga na semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei. O time paulista
jogará com a equipe paranaense, às 19h, no ginásio José
Liberatti, em Osasco (SP). O
Canal Vôlei Brasil transmitirá ao vivo. O campeão da
competição garantirá vaga no
Sul-Americano de clubes e
na Supercopa em 2021.
O vencedor do confronto enfrentará o Dentil/Praia
Clube (MG) na semifinal. O
outro semifinalista da com-

petição sairá do duelo entre o
Itambé/Minas (MG) e o Sesi
Vôlei Bauru (SP). As semifinais serão realizadas nesta sexta-feira (5), no Centro De Desenvolvimento De Voleibol, em
Saquarema (RJ).
No Osasco São Cristóvão
Saúde, a levantadora Roberta
ressaltou a importância da partida e analisou o adversário na
briga por um lugar entre as quatro melhores equipes da competição.
“É uma partida muito importante e vale vaga na semifinal. O Curitiba Vôlei vem jogando muito bem. A Bruninha
(levantadora) tem sido muito

regular e está fazendo uma Superliga muito boa. É uma equipe bem
ajustada com uma mescla de experiência e juventude. A Milena
(ponteira) tem sido um dos destaques com um braço muito rápido.
Sabemos da importância de classificar para semifinal. Vamos entrar em quadra concentradas e será
importante jogar bem taticamente, além de diminuir o nosso número de erros para buscar essa
vaga”, analisou Roberta.
Elogiada por Roberta, a levantadora Bruninha mostrou
confiança em uma boa apresentação do Curitiba Vôlei no duelo contra o Osasco São Cristóvão Saúde.

“Nosso time está voltando
depois de se recuperar de casos
de COVID-19 e o Osasco passou pelo mesmo. É um jogo de
superação para os dois times,
mas estamos bem preparadas.
Acredito que será uma grande
partida, fizemos bons jogos contra elas e esperamos conseguir
a vitória nessa partida eliminatória. Estamos unidas, felizes e
queremos levar isso para dentro
de quadra”, afirmou Bruninha.
A Copa Brasil voltou a ser
disputada em 2014, e esta será a
oitava edição seguida. Na última
edição, os campeões foram Sesc
RJ no feminino, e Sada Cruzeiro
(MG) no masculino.
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Osasco São Cristóvão Saúde e Curitiba
Vôlei disputam última vaga nas semifinais

Osasco São Cristóvão Saúde jogará em casa
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Tribunal de Contas quer detalhes
sobre distribuição de vacinas em SP
O governo do estado de São
Paulo tem até esta terça-feira,
(2) para dar explicações ao Tribunal de Contas do Estado sobre os critérios adotados para a
distribuição e aplicação das vacinas CoronaVac, contra o novo
coronavírus.
Em despacho proferido na
última quinta-feira (28) pelo
conselheiro Dimas Ramalho foi
concedido prazo de cinco dias
úteis para que o governador João
Doria e o secretário de Estado da

Saúde, Jean Gorinchteyn, prestem esclarecimentos sobre pessoas que estariam sendo vacinadas sem fazer parte do grupo prioritário que atua na linha de frente de pacientes com covid-19.
“O despacho solicita explicações sobre os critérios adotados pelo Estado para as distribuições das doses da CoronaVac aos municípios e aos hospitais sob sua responsabilidade,
da administração direta, indireta, ou quaisquer outras unidades

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência das liberdades possíveis. No Twitter, @CesarNetoReal ...
Email cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Ainda se recuperando de uma reinfecção do mutante e variante vírus Corona (Covid 19). o vereador Milton Leite (DEM exPFL) abre hoje os trabalhos do mandato 2021 - 2024. Leite chegará em 2022 aos 4 mandatos presidenciais, como o histórico
Antônio Carlos Rodrigues (PL)
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
O reeleito prefeito Bruno Covas (PSDB) entrou na fase que
apenas e tão somente Gilberto Kassab (refundador e dono do PSD)
vivenciou antes dele. Os motivos são os mesmos. Os então prefeitos Serra e Doria deixaram os cargos pra se elegerem governadores do Estado de São Paulo
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Dependendo das análises em torno das composições das
Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, os partidos políticos que têm cadeira no Parlamento paulista podem começar as negociações pra formatar uma nova Mesa Diretora nas
eleições em 15 março 2021
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
O PSDB - agora ‘liberal de centro’ sob o comando de João
Doria - precisa começar a se reinventar em todos os Estados. O
fato é que enquanto Doria fatura com a vacina Coronavac (Butantã) contra Covid 19, deputados federais e senadores não estão
imunes aos vírus de algumas legendas
.
CONGRESSO (BRASIL)
De barbada, ganhou a presidência do Senado Rodrigo Pacheco (DEM ex-PFL). Bastavam 41 votos, mas ele teve 57 contra 21
da Simone Tebet (MDB do Temer). Em tempo : um mineiro não
ocupava este cargo desde Magalhães Pinto (no Século 20). Portanto lá se vão 45 anos
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
O Presidente comemorava - antes da votação pra presidência
da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados - a pernada que levou
do próprio DEM (ex-PFL) o deputado (Rio) Rodrigo Maia. O
ACM Neto tá dizendo em off : “já vai tarde” e comemorando
mais espaços no governo Bolsonaro
.
PARTIDOS (BRASIL)
Qual a grande diferença entre o DEM (ex-PFL que descolou
da antiga ARENA dos governos militares - 1964 a 1985), que
seguirá presidindo o Senado e o PP, que descolou da antiga ARENA dos governos militares - 1964 a 1985), que assumirá a presidência da Câmara dos Deputados ?
.
H I ST Ó R IAS
Ser ou não ser - campeão mundial interclubes pela 1ª vez - eis
a questão pros palmeirenses, agora que o time que mais vezes foi
campeão brasileiro de futebol ganhou a Libertadores pela 2ª vez,
após 1999. E foi a 1ª vez contra um time paulista e brasileiro : o
Santos Futebol Clube
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hospitalares custeadas com recursos do Estado – como aquelas gerenciadas por entidades do
Terceiro Setor, bem como a
quantidade de doses distribuídas
para cada município e hospital”,
diz o tribunal.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que foi notificada e disse
que prestará os esclarecimentos
ao Tribunal de Contas dentro do
prazo. “É total compromisso da
pasta prezar pela transparência e
pelo êxito da campanha de vacinação contra covid-19. Justamente por isso, a pasta tem divulgado as grades regionalizadas
de vacinas, permitindo à população e órgãos de controle o

acompanhamento desta medida”,
informa a nota da Secretaria.
De acordo com as informações, a campanha feita no estado tem como referência o número de pessoas imunizadas
contra a gripe em 2020 indicado pelo Programa Nacional de
Imunizações (PNI). “Assim, o
Ministério da Saúde utiliza este
critério para envio aos Estados,
e o mesmo ocorre em SP para
a redistribuição às prefeituras.
Consequentemente, o mesmo
critério precisou ser adotado
de forma equânime para todas
as 645 cidades de SP. Cabe aos
municípios, por sua vez, abastecer a rede local considerando os públicos prioritários e ori-

entar a sua rede”, ressaltou o governo estadual.
Fase inicial da campanha
O governo estadual informou
que está vacinando neste primeiro momento os profissionais
de saúde, idosos com mais de
60 anos e pessoas com deficiência vivendo em instituições
de longa permanência, indígenas aldeados, conforme definição do PNI, e que também decidiu incluir nesta fase os quilombolas, não contemplados
pelo governo federal.
Segundo a nota, assim que o
Ministério da Saúde viabilizar
mais doses, a Secretaria Estadual
de Saúde divulgará as novas eta-

pas do cronograma e públicosalvo. A nota diz ainda que o governo do Estado de São Paulo
agiu rapidamente e iniciou a vacinação pelos hospitais-escola
regionais, devido ao alto fluxo
de pacientes graves e ao atendimento a pessoas de diversas cidades de São Paulo e do Brasil.
“O Hospital das Clínicas da
FMUSP está entre eles e é o
maior complexo hospitalar da
América Latina, atuando como
referência para covid-19 em
toda a pandemia. O próprio HC
já está verificando todos os procedimentos de vacinação para
eventuais esclarecimentos”, finaliza o governo estadual.
(Agência Brasil)

SP confirma chegada de insumo para mais
8,7 milhões de vacinas no dia 10 de fevereiro
O Governador João Doria
confirmou na segunda-feira (1º)
a liberação de um segundo lote
de 5,6 mil litros de insumos na
China para a produção de mais
8,7 milhões de doses da vacina
do Instituto Butantan no Brasil.
A chegada da matéria-prima está
prevista para o próximo dia 10.
“Acabamos de receber a informação de que o Governo da China liberou a exportação de mais
5,6 mil litros dos insumos da vacina do Butantan. Portanto, com
isso, teremos mais 8,7 milhões
vacinas em São Paulo, com chegada prevista até o dia 10 de fevereiro”, afirmou o Governador.
Na quarta-feira (3), o Butantan receberá o primeiro lote com
5,4 mil litros de IFA (Insumo
Farmacêutico Ativo) previsto
para este mês. A carga é enviada
pela biofarmacêutica Sinovac,

com sede em Pequim, e permitirá a produção de 8,6 milhões
de doses do imunizante em São
Paulo. O desembarque deverá
acontecer no período da noite,
no aeroporto de Viracopos, em
Campinas.
De acordo com o Diretor do
Instituto Butantan, Dimas Covas, as vacinas produzidas com
o lote de matéria-prima que
chega nesta semana começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia
25. Com as duas cargas de insumos, a produção local deverá chegar a 600 mil doses diárias em São Paulo.
“É importante mencionar que
já temos um outro pedido em
andamento de 8 mil litros adicionais. A produção com esse
quantitativo de matéria-prima
prosseguirá muito rapidamente”,

afirmou Covas. Ainda nesta semana, o Butantan e o Ministério
da Saúde devem confirmar o
acordo para entrega de 54 milhões de doses adicionais, além
das 46 milhões já definidas em
contrato.
“Isso vai nos permitir chegar
a um total de 100 milhões de
doses. Nossa programação é que
possamos entregar essas doses
até o começo de agosto. Estamos trabalhando a todo vapor
para que, rapidamente, as doses
sejam produzidas assim que a
matéria-prima chegar a partir de
quarta-feira”, concluiu o Diretor
do Butantan.
Na úl tima sexta-feira (29),
São Paulo entregou ao Ministério da Saúde um lote com 1,8 milhão de doses, completando o total de 8,7 milhões de vacinas até
31 de janeiro previstas em crono-

grama com o Governo Federal.
Até o início da tarde desta
segunda, o Vacinômetro de São
Paulo registrava pouco mais de
422 mil pessoas imunizadas entre trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, idosos residentes em instituições de longa
permanência e pessoas com deficiência a partir de 18 anos institucionalizados. O Governo do
Estado também começa a vacinar os idosos acima de 85 anos
em fevereiro.
De todas as vacinas disponíveis no país até o momento,
80% foram fornecidas pelo Butantan. O Governo de São Paulo
já distribuiu 1,2 milhão de doses. A vacinação no Estado começou em 17 de janeiro, com a
imunização de profissionais de
Saúde no Hospital das Clínicas
de São Paulo.

SP: só idosos acima de 65 anos
passam a ter gratuidade em transportes
Começou a valer na segunda-feira, (1º) o fim da gratuidade do transporte público para
idosos com até 65 anos de idade na cidade de São Paulo. Só
pessoas a partir dessa idade passam a ter acesso ao benefício. A
mudança afeta não só os ônibus
municipais, como os coletivos
intermunicipais, metrô e trens.
A alteração estabelecida pela
prefeitura e o governo de São
Paulo foi anunciada em dezembro do ano passado. Antes, po-

diam usar o transporte sem custo pessoas a partir de 60 anos.
Agora, só têm direito a andar de forma gratuita no transporte público da cidade os idosos com 65 anos ou mais. Segundo a prefeitura, a mudança
“acompanha a revisão gradual
das políticas voltadas a essa população”. “A recente reforma
previdenciária que, além de ampliar o tempo de contribuição,
fixou idade mínima de 65 anos
para aposentadoria para homens

e 62 para mulheres”, justifica em
nota o Executivo municipal.
Uma liminar judicial chegou
a suspender a alteração em janeiro, atendendo a uma ação do Sindicato Nacional dos Aposentados, da Confederação Nacional
dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de
Material Elétrico de São Paulo
e Mogi das Cruzes. No entanto,
a decisão foi revertida e a nova

política mantida em vigor.
As pessoas com menos de
65 anos que têm o Bilhete Único da Pessoa Idosa terão o benefício bloqueado a partir desta
segunda-feira.
Além do cartão, também é
possível acessar gratuitamente o
serviço de transporte apresentando a identidade. O Bilhete
Único da Pessoa Idosa, que permite o acesso gratuito, pode ser
solicitado na página da SPTrans.
(Agência Brasil)

Sem carnaval, Sambódromo
do Anhembi celebra 30 anos
Sem carnaval este ano por
causa da pandemia do novo coronavírus, o Sambódromo do
Anhembi, na capital paulista,
comemorou 30 anos de existência na segunda-feira (1º).
Projetado pelo renomado
arquiteto Oscar Niemeyer às
margens do Rio Tietê, o Sambódromo recebeu o nome de Polo
Cultural e Esportivo Grande Otelo, uma homenagem ao ator, comediante e sambista brasileiro.
Inaugurado em 1991 e construído junto ao Complexo Anhembi
[que engloba também o Pavilhão
de Exposições e o Palácio das
Convenções], ele passou desde
então a receber oficialmente os
desfiles das escolas de samba
paulistanas, que antes eram realizados na Avenida Tiradentes.
Em dias de apresentação das
escolas de samba, o espaço che-

ga a receber até mais de 50 mil
pessoas, incluindo o público das
arquibancadas, camarotes e dos
que desfilam pela passarela.
Inicialmente, a arquibancada do
Sambódromo tinha capacidade
para receber 10 mil pessoas, mas
sua capacidade foi aumentada para
30 mil pessoas em 1996. Só a área
chamada de Monumental, no setor
B, pode receber até 7,7 mil pessoas. O sambódromo tem uma área
total de 100 mil metros quadrados,
com uma pista de 530 metros de
extensão e 14 metros de largura.
Em três décadas, a passarela
do samba paulistana já foi palco
também de festivais e até disputas esportivas, como o X-Games, um campeonato de esportes radicais, e etapas brasileiras
da Fórmula Indy 300. No fim da
década de 90, o espaço passou a
receber também o tradicional

desfile cívico e militar de 7 de
Setembro. E sua área de concentração, chamada de Arena
Anhembi, já foi palco de shows
de Elton John, Kiss, Oasis, Aerosmith, Maroon 5, Bruno Mars,
Ivete Sangalo, Wesley Safadão,
Luan Santana, Amy Winehouse e
Guns N´Roses, entre outros.
No ano passado, a São Paulo
Turismo, que administra o sambódromo, transformou o local
também em um espaço de lazer aberto ao público, com entrada gratuita. Essa Arena de
Lazer, como foi chamada, possui pista de bicicleta, área para
corrida e caminhada e até uma
exposição sobre o carnaval.
Durante a pandemia do novo coronavírus, a Arena de Lazer segue aberta, mas com aferição de
temperatura e obrigatoriedade
do uso de máscara.

Para celebrar os 30 anos, a
São Paulo Turismo vai fazer, a
partir das 16h de hoje, uma série de lives nas redes sociais,
com depoimentos e curiosidades sobre o espaço. A ação ocorre nas redes sociais da SPTuris,
AnhembiParque ou Arena Sambódromo. O aniversário também
será celebrado com uma exposição de carros antigos.
O Complexo Anhembi, que inclui o sambódromo, está sendo concedido à iniciativa privada. Aconcessão será pelo prazo de 30 anos.
Por causa da pandemia do
novo coronavírus, o prefeito de
São Paulo, Bruno Covas, decidiu
adiar, neste ano, a data para os
festejos de carnaval na cidade. O
ponto facultativo do carnaval foi
cancelado e a data será considerada um dia normal na capital
paulista. (Agência Brasil)

EMTU inicia recarga do Passe Livre Escolar
e venda de crédito eletrônico do Meia Tarifa
A partir desta segunda-feira (01/02), estudantes já podem recarregar seus cartões
do Passe Livre Escolar emitidos ou revalidados em 2021 e
também adquirir os créditos
eletrônicos no Meia Tarifa, se
os cartões foram emitidos ou
revalidados em 2020 e 2021.
As informações estão disponíveis no site.
O Passe Livre isenta alunos do ensino regular, técnico ou superior do pagamento
da tarifa para o deslocamento
intermunicipal entre a residência e a escola. Conforme
prevê a legislação em vigor, o

solicitante deve ter renda per
capita inferior a 1,5 salário
mínimo nacional. O estudante
que não tiver direito à gratuidade total pode solicitar a
Meia Tarifa, que concede desconto de 50% no pagamento
da passagem. Já o professor
pode requisitar a Meia Tarifa
se residir em um município e
lecionar em outro da mesma
região metropolitana.
O primeiro passo é a instituição de ensino fazer o cadastramento prévio do aluno ou
professor no site da EMTU/SP.
Depois desse registro, o interessado precisa acessar a mes-

ma página para preenchimento
do formulário, envio de documentos e impressão do boleto
no valor de R$ 23,45. A liberação do benefício dependerá da
análise da documentação e do
trajeto realizado.
É importante que o estudante leia atentamente o regulamento do Passe Escolar disponível no portal e verifique se
possui todos os documentos
exigidos pela legislação. No
momento do pedido online a
documentação já deve ter
sido digitalizada e estar
pronta para o envio. Se o processo for feito corretamen-

te, o benefício é liberado em
até 20 dias úteis, no caso de
primeira solicitação.
O prazo para acessar o
preenchimento da solicitação do Passe Escolar Meia
Tarifa e do Passe Livre vai
até 31/10/2021.
Números – Foram emitidos pela EMTU/SP, no ano de
2020, cerca de 88,8 mil passes escolares nas cinco regiões metropolitanas do Estado
(São Paulo, Baixada Santista,
Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba), sendo 50,7 mil Passes Livres e
38,1 mil Meia Tarifas.
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Balança comercial registra déficit
de US$ 1,12 bilhões em janeiro
Pelo segundo ano seguido, a
balança comercial (diferença
entre exportações e importações) registrou resultado negativo em janeiro. No mês passado, o país importou US$ 1,125
bilhão a mais do que exportou.
As exportações somaram
US$ 14,808 bilhões em janeiro,
contra importações de US$
15,933 bilhões. Apesar de ter
ficado no vermelho, o saldo representou melhora em relação a
janeiro do ano passado, quando
o déficit comercial tinha somado US$ 1,684 bilhão.
Tanto as vendas como as compras externas cresceram na comparação com janeiro do ano passado. O Brasil exportou 12,4% a
mais pelo critério da média diária. As importações cresceram em
ritmo menor: 8,3%.

O aumento das exportações,
no entanto, foi insuficiente para
reverter o déficit na balança comercial. Com o fim das exportações da safra anterior e o plantio
da nova safra, janeiro registrou
menos embarques de grãos e outros alimentos. As exportações
agropecuárias caíram 2,6% em janeiro na comparação com janeiro
do ano passado, puxada pelo arroz
(-99,9%), pela soja (-94,9%) e
pelo algodão bruto (-3,6%).
Outros produtos da agropecuária registraram crescimento
em janeiro, como trigo e centeio, não moídos (332,8%); milho não moído, exceto milho
doce (54,3%) e café não torrado (43,2%). O aumento nas vendas, no entanto, foi insuficiente
para reverter a queda nas exportações de alimentos.

As demais categorias de produtos tiveram desempenho positivo. As exportações da indústria extrativa subiram 35,3% em
janeiro em relação ao mesmo
mês de 2020, impulsionada por
minério de ferro e seus concentrados (73,6%) e Minérios de
cobre e seus concentrados
(70,3%). As vendas da indústria
de transformação aumentaram
6%, com destaque para açúcares
e melaços (46,1%) e farelos de
soja (40,1%).
Importações
Do lado das importações, as
compras da agropecuária cresceram 22,3%, as da indústria
extrativa aumentaram 7,6% e as
da indústria de transformação
subiram 6,5%. Os destaques foram a soja, cujas compras exter-

nas aumentaram 487,4% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, trigo e
centeio (35,14%), gás natural
(60,1%) e adubos e fertilizantes
químicos (42,7%).
No mês passado, a Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério da Economia divulgou que a balança comercial deverá encerrar o ano com superávit de US$ 53 bilhões. O valor
representaria alta em relação ao
superávit de US$ 50,99 bilhões
registrado no ano passado, mas
está abaixo das estimativas das
instituições financeiras. Segundo o boletim Focus, pesquisa
semanal divulgada pelo Banco
Central, os analistas de mercado projetam superávit comercial de US$ 55 bilhões para 2021.
(Agencia Brasil)

Open banking permitirá maior
competitividade entre bancos, diz BC
O open banking começou a
ser implementado na segundafeira (1º) com o compartilhamento de dados das instituições
financeiras ao público, como as
características e preços de produtos e serviços bancários de
varejo relacionados a contas, cartão de crédito e operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Segundo o Banco Central
(BC), o sistema possibilitará o
surgimento de ferramentas de
comparação de produtos e serviços, aumentando a competitividade entre os bancos e a melhorando a oferta aos clientes.
Por isso, a Fase 1 do open
banking, iniciada nesta segundafeira, tem como alvo as outras
instituições financeiras ou de
pagamento, desenvolvedores,
potenciais fintechs e acadêmicos, visando à criação dessas plataformas e de novos modelos de
negócios. Os dados estão disponíveis nos sites de cada banco.
Para o presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto, o
open banking é uma das iniciativas
de uma agenda mais ampla da instituição, que visa criar o “sistema
financeiro do futuro”. Essa agenda
inclui ainda o sistema de pagamentos instantâneo (Pix) e a modernização da legislação cambial.
“Um importante objetivo da
atuação do Banco Central é tor-

nar o sistema financeiro nacional mais eficiente, moderno e
promover a democratização dos
serviços financeiros através da
tecnologia”, disse Campos
Neto, durante evento virtual de
lançamento, na manhã de hoje.
O open banking é a padronização do processo de compartilhamento de dados e serviços
financeiros pelas instituições
autorizadas a funcionar pelo BC,
por meio de abertura e integração de plataformas e infraestruturas de tecnologia. Por meio do
sistema, os clientes terão poder
sobre as informações levantadas
pelos bancos e poderão autorizar o compartilhamento a outras
instituições.
“É importante ter em mente
que a disponibilização de dados
por parte dos consumidores gera
um valor para as instituições financeiras, em termos de informação. Com a implementação
do open banking, uma parte desse benefício será revertido para
quem disponibiliza os dados, ou
seja, para os próprios consumidores”, afirmou Campos Neto.
O compartilhamento de dados cadastrais e de transações
dos clientes, entretanto, começa apenas na segunda fase, prevista para 15 de julho. Com isso,
será possível também a entrega
de serviços customizados aos

diferentes perfis, levando em
consideração os interesses, objetivos e necessidades de cada
público.
O BC destaca que o compartilhamento deve ser expressamente autorizado pelo cliente e
tem prazo de um ano, mas pode
ser encerrado a qualquer momento pelos canais de cada instituição financeira. Só podem
participar do open banking instituições reguladas, autorizadas
e supervisionadas pelo BC, estando sujeitas às sanções administrativas por eventual quebra
de sigilo bancário.
Transparência
Para o presidente do BC, os
dados são a principal barreira de
entrada na indústria financeira de
serviços, como em qualquer outra indústria de serviços, o que
poderá ser minimizado com o
open banking. “Ele permitirá o
aumento da transparência e a redução da assimetria de informações, ou a precificação da assimetria de informações de forma
mais eficiente, diminuindo, assim, as barreiras à entrada no
sistema financeiro e favorecendo um ambiente de negócios
mais inclusivo.”
A terceira fase do sistema
está prevista para 30 de agosto,
com o início de serviços de pa-

gamentos e de encaminhamento
de propostas de crédito, e a quarta fase, para 15 de dezembro,
com a ampliação de produtos e
serviços financeiros integrados
na infraestrutura do open
banking, operações de câmbio,
investimentos, seguros, previdência complementar aberta,
entre outros.
O sistema foi elaborado com
base em experiências internacionais e, segundo Campos Netos,
continuará a evoluir com o desenvolvimento do próprio mercado. “Para explicar melhor, gostaria de fazer uma analogia: o
open banking está para o sistema financeiro como a internet
está para a sociedade. Os benefícios e casos de uso serão visíveis ao longo dos próximos meses e anos”, disse.
“Com o open banking, o Banco Central busca aumentar a eficiência e a competitividade no
sistema financeiro nacional,
mediante a promoção de um ambiente de negócio mais inclusivo e preservando sua segurança
e a proteção dos consumidores”,
acrescentou Campo Neto.
As informações sobre as instituições participantes, a disponibilização dos dados e especificações técnicas estão disponíveis no portal do Open Banking.
(Agencia Brasil)

BNDES antecipa pagamento
de R$ 38 bilhões ao Tesouro
O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) vai antecipar a liquidação de dívidas com o Tesouro Nacional com o pagamento
de R$ 38 bilhões. De acordo
com o banco, a liberação ocorrerá nas próximas semanas, assim que sejam realizados os
trâmites legais necessários.
A aprovação, por parte da
instituição para a antecipação,
segue a sequência de amortizações antecipadas de dívidas
com a União ocorridas desde

2016. Todas foram feitas conforme o planejamento financeiro e da governança do BNDES, a partir de análises de liquidez, fluxo de caixa, riscos
e jurídica.
O BNDES informou que o
saldo remanescente das dívidas, sem contar com esse pagamento, entre a instituição e
o Tesouro é de aproximadamente R$ 160 bilhões, além do
instrumento especial de capital próprio (IECP) no total de
R$ 36 bilhões.

O banco revelou que no dia
28 de janeiro deste ano recebeu um ofício do Tribunal de
Contas da União (TCU) sobre
o acórdão referente ao processo que declarou a irregularidade dos empréstimos concedidos a instituições financeiras
controladas, inclusive o BNDES, firmados mediante a
emissão direta de títulos públicos.
De acordo com o ofício, o
Ministério da Economia tem
prazo de 60 dias para, em con-

junto com as instituições financeiras federais, submeter
àquele tribunal um cronograma
detalhado de devolução dos valores à União.
Segundo a instituição, as
análises adicionais sobre o
cronograma solicitado pela recente decisão do TCU serão
feitas ao longo das próximas
semanas. “Eventuais informações relevantes serão divulgadas tão logo aprovadas nas alçadas competentes do banco”,
informou. (Agencia Brasil)

Banco Central inicia primeira
fase do open banking
O compartilhamento de dados bancários para melhorar a
oferta de serviços financeiros
começou a ser implementado na
segunda-feira (1º). O Banco
Central (BC) lançou a primeira
fase do open banking.
Por meio do open banking, os
clientes terão o poder sobre as
informações levantadas pelas instituições financeiras, como dados
cadastrais e histórico de transações. De posse desses dados, os
clientes poderão procurar outros
bancos e incentivar a competição
por serviços e crédito mais barato e de melhor qualidade.

A primeira fase do programa
começaria a vigorar no fim de
novembro, mas foi adiada para
este mês a pedido das instituições financeiras. Elas alegaram
que estavam com os serviços
tecnológicos comprometidos
com a pandemia de covid-19,
que aumentou as transações eletrônicas, o pagamento do auxílio emergencial, a implementação do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, e o registro de
recebíveis de cartões.
O cronograma do open
banking tem quatro etapas e também sofreu ajustes. A segunda

fase passou de 31 de maio para 15
de julho. A terceira foi mantida para
30 de agosto. A quarta e última fase
foi transferida de 25 de outubro
para 15 de dezembro. Na etapa final, as instituições financeiras poderão trocar informações entre si
para oferecer produtos personalizados a cada cliente.
No anúncio do adiamento da
primeira fase, no fim de novembro, o consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC, Mardilson Fernandes Queiroz, afirmou que o
open banking mudará a lógica de
funcionamento do sistema finan-

ceiro. Ele enumerou três vantagens, como a oferta de produtos
com juros mais adequados a cada
cliente, o aumento da concorrência e a inclusão de brasileiros no
sistema bancário.
Queiroz ressaltou que países
como o Reino Unido levaram
pelo menos cinco anos para adotar o open banking. O técnico do
BC, no entanto, reiterou que as
quatro etapas serão concluídas
em 2021, com a possibilidade de
inclusão de produtos e serviços
nos anos seguintes, como ocorre com o internet banking e o
Pix. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Exército de Myanmar detém
chefe do governo e declara
emergência
O Exército de Myanmar (antiga Birmânia) declarou o estado
de emergência e assumiu o controle do país durante um ano, após
deter a chefe do governo, Aung San Suu Kyi, informou um canal
de televisão controlado por militares.
Em uma declaração divulgada na cadeia de televisão do Exército Myawaddy TV, os militares acusaram a comissão eleitoral
do país de não ter agido em relação às “enormes irregularidades”
que dizem ter ocorrido nas eleições legislativas de novembro,
quando o partido de Aung San Suu Kyi venceu por larga maioria.
Os militares evocaram ainda os poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, redigida pelo Exército, permitindo-lhes
assumir o controle do país em caso de emergência nacional.
O Exército de Myanmar ocupou o poder de 1962 a 2011 e já
prometeu organizar novas eleições quando terminar o estado de
emergência de um ano. “Estabeleceremos uma verdadeira democracia multipartidária”, anunciaram em um comunicado publicado na rede social Facebook, acrescentando que o poder será
transferido após a realização de “eleições gerais livres e justas”.
O vice-presidente Myint Swe, nomeado para o cargo pelos
militares, graças à previsão na Constituição, assume agora a presidência, enquanto o chefe das Forças Armadas, Min Aung Hlaing,
será responsável por fiscalizar as autoridades, indicou o canal
Myawaddy News.
O anúncio foi feito horas depois da detenção da chefe do
governo, Aung San Suu Kyi, pelas forças armadas birmanesas,
segundo indicou Myo Nyunt, porta-voz do partido da presidente,
a Liga Nacional para a Democracia (LND).
“Fomos informados que ela está detida em Naypyidaw (a capital do país), supomos que o Exército está em vias de organizar
um golpe de Estado”, indicou Nyunt.
A mesma fonte admitiu que outros responsáveis pelo partido
também foram detidos.
Espaço aéreo
A agência governamental birmanesa, responsável pelas viagens aéreas, suspendeu todos os voos de passageiros no país.
A embaixada dos Estados Unidos em Myanmar indicou na
sua página de Facebook que a estrada para o aeroporto internacional de Rangum, a maior cidade do país, foi fechada, e no Twitter
acrescentou que “todos os aeroportos estão fechados”.
A mesma embaixada emitiu também um “alerta de segurança”, dizendo estar ciente da detenção da líder da antiga Birmânia,
Aung San Suu Kyi, bem como do fim de alguns serviços de internet, incluindo em Rangum.
“Há potencial para agitação civil e política na Birmânia e continuaremos a monitorar a situação”, escreveu a embaixada, usando a designação anterior de Myanmar.
Telefone e saques
As linhas telefônicas no país foram cortadas, apesar de a internet funcionar com algumas falhas. A televisão estatal está suspensa e, segundo o jornal The Irrawaddy, apenas o canal televisivo militar Myawaddy News está operante.
Os bancos fecharam pouco depois da proclamação dos militares, segundo um comunicado da Associação de Bancos do país,
citado pela agência France Press (AFP), que acrescenta que se
formaram longas filas junto aos caixas automáticos, com muitas
pessoas a tentarem retirar dinheiro. Também os serviços públicos estão encerrados temporariamente
Há várias semanas os militares denunciam irregularidades nas
eleições legislativas de 8 de novembro, quando a LND venceu
por ampla vantagem.
As detenções ocorrem em um momento em que o parlamento eleito se preparava para iniciar o ano legislativo.
Repercussão
Os Estados Unidos exigiram já a libertação dos vários líderes detidos e ameaçaram reagir em caso de recusa.
“Os Estados Unidos opõem-se a qualquer tentativa de alterar
os resultados das recentes eleições ou de impedir a transição
democrática da Birmânia e agirão contra os responsáveis se estas medidas [detenções] não forem abandonadas”, disse a portavoz da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado.
Os militares garantem ter recenseado milhões de casos de
fraude, incluindo milhares de eleitores centenários ou menores.
No entanto, o Exército birmanês tinha afastado, no sábado (30),
os rumores de um golpe militar que circulavam nos últimos dias,
em um comunicado em que afirmou a necessidade de “obedecer à
Constituição”, e garantiu defendê-la. (Agencia Brasil)

Covax enviará vacinas de
AstraZeneca e Pfizer à
América Latina
O mecanismo global de compartilhamento de vacinas Covax
espera entregar 35,3 milhões de doses da vacinas contra Covid19 da AstraZeneca a países caribenhos e latino-americanos entre meados de fevereiro e o final de junho, informou o escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS).
A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) disse que a
região das Américas precisa imunizar cerca de 500 milhões de
pessoas para controlar a pandemia.
Ela ainda disse que, em alguns dias, a OMS finalizará sua análise da vacina da AstraZeneca para inclusão em uma lista de uso
emergencial (EUL).
“O número de doses e o cronograma de entregas ainda estão
sujeitos à EUL e à capacidade produtiva”, disse a Opas, acrescentando que os acordos de suprimento também têm que ser
combinados com os produtores.
Das 36 nações recebendo a vacina da AstraZeneca, disse a
entidade, Bolívia, Colômbia, El Salvador e Peru também receberão um total de 377.910 doses da vacina da Pfizer e da BioNTech
a partir de meados de fevereiro.
A aliança Gavi, o grupo que colidera a Covax com a OMS,
disse na semana passada que almeja entregar 2,3 bilhões de vacinas em todo o mundo até o final de 2021, incluindo 1,8 bilhão de
doses gratuitas a países de renda mais baixa.
Sediada em Genebra, a Gavi deve publicar detalhes de suas
alocações por país nesta segunda-feira.
Os 36 países caribenhos e latino-americanos que receberão
a vacina da AstraZeneca vão de gigantes regionais, como Brasil e
México, a ilhas pequenas, como Dominica e Montserrat. (Agencia Brasil)
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Índice de reciclagem de plástico
no país cresceu 8,5% em 2019
O índice de reciclagem dos
plásticos pós-consumo no país
ficou em 24% em 2019, um crescimento de 8,5% em comparação ao ano anterior. Plástico
pós-consumo é o material plástico descartado em domicílios
residenciais e em locais como
shoppings centers, estabelecimentos comerciais e escritórios. O número é calculado dividindo a quantidade de plástico

Ipea estima que investimentos
apresentaram alta de 3,1% em
novembro
O Indicador Ipea Mensal
de Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF), divulgado na segunda-feira (1º) pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apontou crescimento de 3,1% em novembro
frente a outubro de 2020, registrando a quinta alta consecutiva nos investimentos. Na
comparação com novembro de
2019, houve avanço de 3,6%.
No acumulado de 12 meses
encerrados em novembro, a
queda foi de 4,4%. No trimestre móvel encerrado no mesmo mês, houve crescimento de
6,3%. O indicador mede os investimentos no aumento da
capacidade produtiva da economia e na reposição da depreciação do estoque de capital fixo.
A FBCF é composta por
máquinas e equipamentos,
construção civil e outros ativos fixos. Segundo o Ipea, a
produção de máquinas e equi-

pamentos destinados ao mercado interno apresentou alta
de 10,9% em novembro, enquanto a importação desses
itens cresceu 20,1% no mesmo período. Com isso, o consumo de máquinas e equipamentos avançou 7,7% no penúltimo mês de 2020, encerrando o trimestre móvel com alta
de 14%.
De acordo com o levantamento, o indicador de construção civil registrou estabilidade em novembro. “Com esse resultado, que sucedeu pequena acomodação em outubro, o
segmento apresentou expansão de 1,6% no trimestre móvel. Na comparação com novembro de 2019, o componente máquinas e equipamentos
destacou-se com aumento de
9%, enquanto o componente
outros ativos fixos avançou
2,8% e a construção civil teve
queda de 0,5%”, informou o
instituto. (Agencia Brasil)

pós-consumo reciclado pelo
volume de plástico pós-consumo gerado.
Os dados fazem parte do
Plano de Incentivo à Cadeia do
Plástico (PICPlast), uma parceria entre a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST), Braskem, e MaxiQuim,
que realizou o levantamento.
Segundo o estudo, em 2019,
último ano com dados consoli-

dados, foram produzidas 838 mil
toneladas de plásticos reciclados. A Região Sudeste é responsável por 51,6% da produção com 464 mil toneladas, seguida pela Região Sul com 226
mil toneladas, Nordeste com 94
mil toneladas, Centro-Oeste
com 40 mil toneladas e Norte,
com 12 mil toneladas.
“Sabemos que temos um longo caminho ainda que pode ser

explorado pelo segmento de reciclagem de plásticos pós-consumo, entretanto, o crescimento dos índices mostra que estamos no caminho certo. Quando
olhamos outros países da União
Europeia ou mesmo os Estados
Unidos vemos que, na comparação com a reciclagem mecânica, o Brasil vai muito bem”, disse Solange Stumpf, sócia da MaxiQuim. (Agencia Brasil)

Governo de SP cria Comissão Médica da
Educação para orientar volta às aulas presenciais
O Governador João Doria
anunciou na segunda-feira (1º)
a criação da Comissão Médica
da Educação de SP, que vai nortear as decisões sobre a volta
às aulas presenciais em todo o
Estado.
“Essa comissão é formada
por especialistas com destaque
nas áreas de pediatria, infectologia e epidemiologia e contribuirá para garantir suporte técnico e científico para que a volta às aulas seja realizada de forma responsável e absolutamente segura na rede estadual de
Educação”, disse Doria.
As atribuições da comissão

serão monitorar e orientar as
ações de prevenção, vigilância
e controle referentes à COVID19 nas unidades escolares do
Sistema de Ensino do Estado de
São Paulo. Isso inclui, além da
rede estadual, as escolas municipais e particulares.
“A decisão sobre interromper temporariamente as atividades de ensino em um determinado local e o momento para retorná-las será tomada junto à
Comissão Médica da Educação
de São Paulo, considerando o
nível de transmissão local e a
capacidade de resposta da área
de saúde, com o aval final do

Centro de Contingência do Coronavírus”, destacou o Secretário de Educação, Rossieli Soares.
Fazem parte da comissão
profissionais como Luciana Becker Mau Helman, médica infectopediatra do Hospital Albert
Einstein; José Osmar Medina
de Abreu Pestana, diretor do
Hospital do Rim; Helena Sato,
médica pediatra e Coordenadora do Programa Estadual de
Imunização da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo;
Marco Aurélio Palazzi Sáfadi,
Diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciênci-

as Médicas da Santa Casa de
São Paulo; e Wanderson Oliveira, Secretário de Serviços Integrados do Supremo Tribunal
Federal e ex-Secretário Nacional de Vigilância em Saúde.
A Comissão Médica da Educação de SP pode solicitar a
participação de outros profissionais para contribuir com o
desenvolvimento dos trabalhos. Esta comissão foi formada para tratar especificamente
de assuntos restritos à Educação no Estado de São Paulo e
não se sobrepõe às decisões do
Centro de Contingência do Coronavírus.
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COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E
VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

ONLINE

CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços

LEILÃO dia 02/02/2021

CNPJ/MF 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527
Cia. Fechada
Carta de Renúncia
A Companhia informa que em 07.10.2020, recebeu a
carta de renúncia do Sr. Eduardo de Toledo, aos
cargos de membro efetivo do Conselho de
Administração e de Diretor Presidente da Companhia,
com registro perante a JUCESP nº 460.737/20-0 em
06.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005811-25.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SACOLAO MEGA FRUTAS EIRELI - ME, CNPJ 03.257.413/0001-44, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando inadimplemento do CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE -BB GIRO CARTOES nº 319.702.431 datado de 15/09/2015, cujo obrigação de liquidar o débito não foi cumprida pelos réus, importando o débito em R$ 210.316,33, até 16/02/2017.
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, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de
custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados MANOEL RIBEIRO NOVAES FILHO – EPP, CNPJ
Nº 72.913.544/0001-55; MANOEL RIBEIRO NOVAES FILHO, CPF Nº 055.296.398-44; ZIPURA GARCIA DE OLIVEIRA
NOVAES, CPF Nº 081.296.158-78; dos credores hipotecários ITAÚ UNIBANCO S/S, CNPJ Nº 60.701.190/0001-04,
E BANCO ITAULEASING S/A, CNPJ nº 49.925.225/0001-48; e demais interessados, expedido nos autos da Ação de
Execução, requerida por VALECRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., CNPJ Nº 04.711.048/0001-69. Processo nº
1001618-46.2014.8.26.0624. A Dra. Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, Juíza de Direito da 1ª Vara
Cível do Foro da Comarca de Tatuí, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de
bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879 do CPC, regulamentado
pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob
o comando do leiloeiro oficial Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 09/02/2021, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça
e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 12/02/2021, às 15:00 horas, sendo entregue a quem
mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça no dia 12/02/2021,
às 15:01 horas e se encerrará no dia 04/03/2021, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens
serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Pelo presente
edital, ficam intimados os executados e demais interessados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus
advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”,
sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os
lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de
intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo
improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br.
PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma
parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja
inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 60%
do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25%
do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de
móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo,
modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta
que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art.
895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir
a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda,
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO : A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a
ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz.
IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO:
Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro
sobre o valor da avaliação. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o praceamento
seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida,
será devido a comissão de 5% sobre o valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso já tenha
havido lance para arrematação do bem, o valor devido será de 5% sobre o valor do último lance ofertado. FALE
CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar,
Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: contato@faroonline.com.br. IMÓVEL: LOTE
ÚNICO: Imóvel situado à Rua Salvador Lovetro 541/545, Parque Industrial Tanquinho, Ribeirão Preto/SP. Descrição
contida em matrícula: Um terreno urbano situado nesta cidade, com frente para a Rua Salvador Lovreto, constituído pelo
lote nº 26 da quadra nº 29, do loteamento denominado Parque Industrial Tanquinho, medindo 10,00 metros de frente,
igual dimensão nos fundos, por 25,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando de um lado com
o lote nº 27, de outro lado com o lote nº 25, e, pelos fundos com o lote nº 5, localizado mo lado impar da numeração predial,
entre as Ruas Valentim João Moreti e Segundino Gomes, distante 40,00 metros da esquina da primeira. De acordo com
o laudo de avaliação constante dos autos, trata-se de terreno urbano, composto por pavimento principal e edícula, e
está situado a uma quadra e meia da Avenida Costa e Silva, distante 6.900 metros do centro. A região é dotada de todos
os melhoramentos públicos. A área de construção equivalente é de 321,75m². Imóvel matriculado sob o nº 27.972, no 1º
Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, contribuinte nº 108.111/80. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$362.800,00
(trezentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais), conforme laudo de avaliação de fls., constante dos autos, datado de
dezembro/2018. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELA TABELA DO TJ/SP PARA NOVEMBRO/2020: R$390.795,00
(trezentos e noventa mil, setecentos e noventa e cinco reais). Obs.1: Consta do R. 09 da referida matrícula, hipoteca
ao Itaú Unibanco S/S, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, e Banco Itauleasing S/A, CNPJ nº 49.925.225/0001-48; Obs.2:
Consta da Av. 10 da referida matrícula a penhora destes autos; Obs. 3: Consta da Av. 11 da referida matrícula, penhora nos
autos do processo nº 1041065-07.2014.8.26.0506, Ação de Execução Civil, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro da
Comarca de Ribeirão Preto/SP, promovida por CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA., CNPJ Nº 47.254.461/
0001-54 em face de MANOEL RIBEIRO NOVAES FILHO – EPP E OUTROS. TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos
incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130
do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

Leilão de Arte – Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
Oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 18030 nos dias 04/02 às
19h
e
06/02
às
13h.
WWW.gmleiloes.com.br
–
Alameda Piratinis 628 SP/SP (11)
9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0027733-15.2012.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na
forma da Lei, etc.Faz saber a Paulo Sérgio Guastaferro, que
Reinaldo Issamu Tanaka ajuizou ação Exigir Contas,
objetivando seja julgada procedente, condenando o réu a
apresentar os documentos contábeis da empresa Freeway
)UHLJKW )RUZDUGHU¶V D SDUWLU GH  EDODQoRV SDWULPRniais,
movimentações financeiras dos anos de 2010/2011, e ao
pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se
edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra,
apresente as contas ou conteste o feito, sob pena de serem
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [2,3]

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1063738-75.2019.8.26.0002 O(A)MM.Juiz(a) de Direito da 10ª
Vara da Família e Sucessões,do Foro Regional II Santo
Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA,na forma da Lei etc.,FAZ SABER a Juan Marcelo Becerra Tapia,CPF 351.XXX.978-XX,filho de Lilian Rossemary Tapiá Gamboa,que lhe foi proposta ação de Fixação
de Guarda por parte de Petronila Luzgarda Bautista Valero
Cueto e Miguel Angel Lascano Cueto, na qual se alegam, em
síntese,serem avós maternos da menor A.B.L.C., nascida aos
17/12/2013,filha do requerido e que exercem sua guarda fática
desde 2016.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL,para os atos e
termos da ação proposta,e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente
resposta.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.O processo tramita eletronicamente.A íntegra dos autos (petição inicial,documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet,sendo considerada vista pessoal (art.9º,§ 1º,da Lei Federal
nº11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização,
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e
senha, que pode ser obtida em cartório. Petições, procurações, defesas 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 09 de dezembro de 2020.
[02,03]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 00023465-11.2018.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LIVIA CRISTINA MANZANO SILVEIRA,
CPF nº 135.112.068-98, RG. 213238937 e CARLOS ROBERTO MANZANO SILVEIRA, qualificação
ignorada, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CHRISTINA, procedeu-se a penhora sobre os direitos que os executados possuem sobre o bem imóvel
objeto da matrícula 57.557, registrada perante o 3º Cartório de Registro de Imóveis da Capital-SP.
Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO DA PENHORA POR EDITAL,
para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereçam embargos (Lei nº 11.382/2006), nos termos do
art. 915 do NCPC, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 23 de novembro de 2020.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NORA TERESINHA ELIAS, REQUERIDO POR RAUL CARMO ELIAS - PROCESSO Nº106156138.2019.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara da Fa-

mília e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,
Dr(a).Eliane da Camara Leite Ferreira,na forma da Lei,etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que,por sentença proferida em 23/09/2020 foi decretada a INTERDIÇÃO de NORA TERESINHA ELIAS, CPF 215.691.
108-83,declarando-a absolutamente incapaz de exercer péssoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR,
em caráter DEFINITIVO, o Sr. Raul Carmo Elias. O presente
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2020.
[02]

Jornal
ODIASP

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1036399-10.2020.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia
Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Renato Andrade da Costa, CPF 441.058.67857, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco
Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, modelo Onix Lollapalooza 1.0, cor laranja, ano 2014,
placa OZB6071, chassi 9BGKB48B0EG357606, apreendido em 11.09.2020, haja vista o inadimplemento da
cédula de crédito nº 30410-145381588. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de dezembro de 2020.
02 e 03.02

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1069108-08.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia Yuka Koroku, na
forma da Lei, etc. FAZ SABERa José Cerchiai Júnior, RG 8690658-6, CPF 003.434.168-40, que por este Juízo
tramita uma ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista
de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 54.135,79 (dezembro/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 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 27 de janeiro de 2021.

Edital de Citação Prazo 30 dias. Proc. 0001601-73.2014.8.26.0156.O MM Dr. Lucas Campos de Souza, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cruzeiro /SP. Faz Saber a MUNDO MARKETING E
CAPACITAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁSLTDA-ME(CPF12.217.878/0001-62)na pessoa de seu representante
legal, que FAGAN COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, lhe ajuizou umaAÇÃO MONITÓRIA, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 27.707,88 (fevereiro/2014), representado pelas triplicatas nºs 30477-2no
valor de R$ 8.172,33 e 30477-3, no valor de R$ 8.172,34, bem como as triplicatas nºs 32162-1; 32162-2; 321623; 32162-4 e 32162-5, todas no valor de R$ 1.932,00, cada uma, todas emitidas e não pagas. Estando a ré em
lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30dias supra, pague o débito (ficando
isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.
30/01 e 02/02

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
MARCOS PAULO COSTACURTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM PRESIDENTE BERNARDES, SP NO DIA (19/05/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ FERNANDES COSTACURTA E DE APARECIDA MERCEDES
XAVIER COSTACURTA. ISABELASERRÃO DIAZ DIEGUEZ, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO
ENGENHEIRA CIVIL, NASCIDA EM LONDRES, INGLATERRA NO DIA (22/04/1975), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE ANTONIO DIAZ DIEGUEZ E DE MARIA DA
GRAÇA SERRÃO DIAZ DIEGUEZ.
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM CAMPO GRANDE, MS NO DIA (27/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS GONÇALVES LIMA E DE SIRENE SILVA ALMEIDA LIMA.
GIOVANNA RIBEIRO PEREBONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL,
NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (24/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, FILHADE DANIEL PEREBONI E DE JANDIRAMARCIARIBEIRO
PEREBONI.
MATHEUS DE OLIVEIRACARNEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (21/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE WELLINGTON TINOCO CARNEIRO E DE ROSEANA OLIVEIRA CARNEIRO. THAÍS MIRANDA
DE SOUZA , ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROPAGANDISTA, NASCIDA EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (17/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOEL SANTANA DE SOUZA E DE LEIA DE LIMA MIRANDA SOUZA.
DANILO RAVETTAINOSTROZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (02/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE EDSON DAS GRAÇAS INOSTROZA E DE VANIAAPARECIDA RAVETTA INOSTROZA. KELBIA
ANUNCIAÇÃO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM MAUÁ,
SP NO DIA (23/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS
FERREIRA E DE ANA PAULA ANUNCIAÇÃO.
RENATO DE VASCONCELOS MUNDURUCA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃOADVOGADO,
NASCIDO EM FEIRA DE SANTANA, BANO DIA (13/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ WANDERLEY GUIMARÃES MUNDURUCA E DE SIMARATRANZILLO
DE VASCONCELOS MUNDURUCA. MARINA RAVAGNANI CIONGOLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA(26/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MILTON GERALDO CIONGOLI JUNIOR E DE GABRIELARAVAGNANI
CIONGOLI.
MARCELO PORAZENKA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (21/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
WALTER PORAZENKAE DE MARIA LUCIA CANTAGALLO PORAZENKA. ÉRIKABRUNA BANDEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDAEM SÃO BERNARDO DO CAMPO,
SP NO DIA (24/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO
RODRIGUES BANDEIRA E DE JOANA SUELY ALVES DE FREITAS BANDEIRA.
BRUNO ÉLOI FARIA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM FREGUESIA DE TORRADOS, CONCELHO DE FELGUEIRAS NO DIA (30/06/1988), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTÓNIO RIBEIRO PEREIRAE DE MARIADE JESUS
FARIA MONTEIRO. THAIS FERREIRA CORREIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
EMPRESÁRIA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (12/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHADE EDILSON CORREIA E DE ELLANE DOS SANTOS FERREIRA CORREIA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Planner Holding Financeira S.A.
CNPJ (MF) 08.088.455/0001-12
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores em Reais mil)
Balanços Patrimoniais
Individual Consolidado
Balanços Patrimoniais
Individual Consolidado
Demonstrações do Resultado do Exercício
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual Consolidado
Notas 2017 2016 2017 2016
Notas 2017 2016 2017 2016
Individual Consolidado
2017 2016 2017 2016
48 170 116.699 89.534 Passivo e Patrimônio líquido/Circulante 295 447 130.197 100.843
Circulante
Notas
2017
2016 2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Disponibilidades
4
1
1
90 2.631 Outras obrigações
295 447 130.197 100.843 Receita bruta de
Aplicações interfinanceiras
Sociais e estatutárias
272 272
849
272 prestação de serviços
14
–
– 56.468 54.461 Lucro líquido/(prejuízo) do exercício (5.917) 1.500 (5.925) 1.393
4e5
–
– 36.340 57.137 Impostos e contribuições sobre lucros
de liquidez
–
–
286 428
–
60
–
577 Receita bruta operacional
–
– 56.468 54.461 Depreciações e amortizações
Aplicações no mercado aberto
–
– 36.340 57.137 Fiscais e previdenciárias
12
– 115 9.013 4.370 Deduções da receita bruta
–
538 (71)
–
– (2.065) (2.092) Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
Títulos e valores mobiliários
6
18
35 27.437 7.713 Negociação e intermediação
Tributos sobre serviços
–
– (2.065) (2.092) Resultado de participações
Carteira própria
18
35 4.144 4.428 de valores
7
–
– 115.744 91.417 Despesas com ISS
–
– (2.065) (2.092) em coligadas/controladas
5.684 (484)
–
85
Vinculados à prestação de garantia
–
– 23.293 3.285 Diversas
12
23
– 4.591 4.207 Receita líquida operacional
–
– 54.403 52.369 Ajustes de avaliação patrimonial
(3)
10
(3) 396
29 134 52.719 21.744 Não circulante
Outros créditos
10.203
– 12.905 3.714 Despesas/Receitas
Provisão de impostos no resultado
–
60 (1.246) 770
Rendas a receber
8
–
– 10.963 8.439 Exigível a longo prazo
10.203
– 12.904 3.704 operacionais
(5.730)
310 (70.995) (60.345)
(236) 1.086 (6.350) 3.001
Negociação e intermediação de valores 7
–
– 39.832 11.218 Recursos de debêntures
Despesas gerais e administrativas
(46)
(168) (71.064) (61.175)
Diversos
8
29 134 2.437 2.957 e aceite cambial
(27) (86) (27.126) 51.857
Variação de Ativos e Obrigações
10.203
– 10.203
– Despesas com honorários
(Provisão para outros créditos
Recursos de Debêntures
10.203
– 10.203
– da diretoria
–
– (2.291) (2.142) (Aumento) redução em TVM
8
–
– (513) (870) Outras obrigações
líquido duvidosa)
–
– 2.701 3.704 Despesas com pessoal
20
(4) (25.893) 12.063
15
–
– (16.110) (14.595) instrumentos derivativos (acima)
Outros valores e bens
–
–
114
309 Diversas
12
–
– 2.701 3.704 Outras despesas
(Aumento) redução de outros créditos
105 (79) (31.026) (3.984)
–
–
114
309 Patrimônio líquido
Despesas antecipadas
14.828 20.748 14.828 20.748 administrativas
16
(43)
(49) (41.198) (39.387) (Aumento) redução de outros valores e bens –
–
196 (120)
25.278 21.025 41.231 35.771 Capital
Não circulante
Despesas
tributárias
17
(3)
(4)
(7.449) (886) Aumento (redução) em outras obrigações (152)
(3) 29.597 43.898
Realizável a longo prazo
–
– 40.818 35.133 De Domiciliados no país
28.318 28.318 28.318 28.318
Despesas
de
depreciação
Títulos e valores mobiliários
6
–
– 34.381 28.207 Ajustes de avaliação patrimonial
Caixa líquido proveniente
5
8
5
8
–
– (286) (429) das atividades operacionais
Carteira própria
–
– 25.635 4.210 Prejuízos Acumulados
(263) 1.000 (33.476) 54.858
(13.495) (7.578) (13.495) (7.578) e amortização
–
(115) (3.174) (3.231)
Vinculados a prestação de garantia
–
– 8.746 23.997 Participação de não controladores
–
–
1
10 Despesas de PIS e COFINS
Fluxos
de
caixa
das
atividades
de
investimento
Provisões operacionais
–
– (556) (505)
Outros créditos
8
–
– 6.437 6.926 Participações de terceiros
–
–
(65)
–
–
3 1.691 1.877 Aquisição de: Imobilizado de uso
Diversos
–
– 6.437 6.926 não controladores
–
–
1
10 Outras receitas operacionais 18
Inversões em: Investimentos
(9.940)
–
–
–
Investimentos
9 25.278 21.025
45
45 Total do passivo e patrimônio líquido 25.326 21.195 157.930 125.305 Outras despesas
–
–
– (141)
Participações coligadas/
operacionais
19
–
– (1.622) (962) Imobilizado de uso
25.278 21.025
–
–
controladas: no país
–
–
– (147)
Inversões líquidas no diferido
Demonstrações dos Resultados
Individual Consolidado Resultado de equivalência
Outros investimentos
–
–
45
45
(5.684)
475
–
(85) Caixa líquido usado nas atividades
Abrangentes
2017 2016 2017 2016 patrimonial
Imobilizado de uso
10
–
–
260
457 (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
(5.917) 1.500 (5.925) 1.393 Resultado antes do resultado
de investimento
(9.940)
–
(65) (288)
Outras imobilizações de uso
–
– 4.512 4.451 Outros resultados abrangentes
(5.730)
310 (16.592) (7.976) Fluxos de caixa das atividades de financiamento
–
–
–
– financeiro e dos tributos
(Depreciações acumuladas)
–
– (4.252) (3.995) Total do resultado abrangente do exercício (5.917) 1.500 (5.925) 1.393 Resultado financeiro
(187)
1.250 10.471 10.840
Emissão de debêntures
10.203
– 10.203
–
Intangível
11
–
–
108
137 Total do resultado abrangente atribuível a:
Receitas financeiras
1
1.250 11.662 13.125
– (1.000)
– (1.000)
Pagamento de juros de capital próprio
Ativos Intangíveis
–
–
147
247 Controladores
(5.917) 1.500 (5.917) 1.500 Rendas de aplicação
–
– (39) (110) Não controladores
(Amortização acumulada)
–
– 1.611 2.131 Caixa líquido usado nas atividades
–
–
(8) (107) interfinanceira de liquidez
Total do ativo
25.326 21.195 157.930 125.305
10.203 (1.000) 10.203 (1.000)
de financiamento
Rendas de títulos e
Demonstrações das Mutações
Consolidado
valores mobiliários
1
1.250 10.051 10.994 (Redução)/aumento líquido de caixa
Ajustes de
Total do Patrimônio Participação de Total do Despesas financeiras
do Patrimônio Líquido
(188)
– (1.191) (2.285) e equivalentes de caixa
–
– (23.338) 53.570
Capital Avaliação Lucros/(Prejuízos) Líquido Atribuído Terceiros não Patrimônio Despesa de captação
(188)
– (188)
– Caixa e equivalentes de caixa no
Realizado Patrimonial
Acumulados a Controladores Controladores Líquido Prejuízos com títulos
início do período
1
1 59.767 6.197
Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
e valores mobiliários
–
– (1.003) (2.285)
Caixa e equivalentes de caixa no
Saldo no início do período em 01/01/2016
28.318
(2)
(8.078)
20.238
30
20.268 Resultado antes dos
1
1 36.429 59.767
Participação de não controladores
–
–
–
–
87
87 tributos sobre o lucro
(5.917)
1.560 (6.121) 2.864 fim do período
Ajustes ao valor de mercado - TVM e derivativos
–
10
–
10
–
10 Imposto de renda e contribui(Redução)/aumento líquido de caixa
Lucro líquido do exercício
–
–
1.500
1.500
(107)
1.393 ção social sobre o lucro
–
– (23.338) 53.570
–
(60) 1.246 (830) e equivalentes de caixa
Destinações
–
–
(1.000)
(1.000)
–
(1.000) Imposto de renda
–
(38)
706 (449)
Juros capital próprio
–
–
(1.000)
(1.000)
–
(1.000) Corrente
–
(38) (265) (449) (a) Referia-se a saldos de valores a receber de clientes no montante de R$ 97; e
Saldo no final do período em 31/12/2016
28.318
8
(7.578)
20.748
10
20.758 Diferido
–
–
971
– saldos a receber de bloqueio judicial de ações trabalhistas de ex-funcionários da
Mutações do período
–
10
500
510
(20)
490 Contribuição social
–
(22)
540 (381) Prosper no montante de R$ 565; (b) Refere-se, substancialmente, a valores a
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Corrente
–
(22) (237) (381) receber referente despesas pagas a Fundos, Clubes e Debenturistas no monSaldo no início do período em 01/01/2017
28.318
8
(7.578)
20.748
10
20.758
–
–
777
– tante de R$ 1.384 (R$ 932 em 2016); (c) Refere-se substancialmente a depósiParticipação de não controladores
–
–
–
–
(1)
(1) Diferido
tos judiciais de processos de natureza tributária. Em dezembro de 2016 a controAjustes ao valor de mercado - TVM e derivativos
–
(3)
–
(3)
–
(3) Participações de empregados
–
– (1.049) (641) ladora Planner Corretora de Valores S.A. apresenta um montante de R$ 5.740
Prejuízo do exercício
–
–
(5.917)
(5.917)
(8)
(5.925) e administradores
(R$ 5.396 em 2016), relacionados a seguir: (i) Depósito Judicial - Intimações
Saldo no final do período em 31/12/2017
28.318
5
(13.495)
14.828
1
14.829 Resultado líquido das
(5.917)
1.500 (5.925) 1.393 Secretaria da Receita Federal IRPJ 2005/07 no montante de R$ 2.407 (R$ 2.263
operações continuadas
–
(3)
(5.917)
(5.920)
(9)
(5.929) (Prejuízo)/Lucro líquido
Mutações do período
em 2016); (ii) Depósito Judicial - Intimações Secretaria da Receita Federal CSLL
Notas Explicativas da Administração às
(5.917)
1.500 (5.925) 1.393 2005/07 no montante de R$ 1.145 (R$ 1.076 em 2016); (iii) Depósito Judicial do período
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
– (1.000)
– (1.000) Intimações Secretaria da Receita Federal 2007 (COMPENSAÇÃO PREJUÍZO)
Juros de capital próprio
1. Contexto operacional: Em 26 de maio de 2006 através da Ata da As- menos as depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo (Prejuízo)/Lucro atribuído a:
no montante de R$ 1.978 (R$ 1.847 em 2016); (iv) Depósito Judicial - Intimações
sembleia Geral foi constituída a empresa Planner Holding Financeira S.A. método linear considerando a vida útil econômica dos bens, sendo as prin- Controladores
(5.917)
1.500 (5.917) 1.500 Secretaria da Receita Federal ISS (PROCESSO PREFEITURA RJ) no montan(“Companhia”) com início de suas atividades em 08 de junho de 2006, tendo cipais taxas anuais: 20% para equipamentos de processamento de dados e Não controladores
–
–
(8) (107) te de R$ 210 (R$ 210 em 2016); (d) O valor refere-se substancialmente a blopor objeto a participação no capital de instituições financeiras e demais so- 10% para outros bens de uso. h) Intangível: São representados principal- Quantidade de ações
13 71.523.632 71.523.632
–
– queios judiciais na conta da Corretora, decorrentes de processos que pessoas
ciedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. As Controla- mente por softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo (Prejuízo)/Lucro líquido
físicas fizeram contra o FIDC Atlântico que possuem títulos em seu nome cedido
das Planner Corretora de Valores S.A. e Planner Trustee Distribuidora de método linear, com base na vida útil estimada à taxa de 20% a.a. i) Valor de por ação - Em R$
(0,08)
0,02
–
– por alguma instituição ao FIDC, pois entendem que a dívida não é para o FIDC
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. seguem com objetivos estratégicos de recuperação dos ativos: O CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável
e sim da instituição em que fez a dívida. Assim o juiz quando julga a ação, blonegócios, com o intuito de voltar a obter lucratividade e consequente equa- de Ativos estabelece a necessidade das entidades de efetuarem uma análi- Consolidado
2017 2016 queia o valor cobrado na conta corrente da controladora Planner Corretora de
lização de seus resultados através das seguintes principais ações: (a) ava- se periódica para verificar o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado Saldos a serem reembolsados (a)
– 662 Valores S.A., por eles serem os Administradores do Fundo, e quando da ocorrênliação da viabilidade econômica dos escritórios que representam a Compa- e intangível. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 2016, Interposição de recursos trabalhistas
12
12 cia do fato é solicitado ao FIDC o devido valor bloqueado. 8.3 Perda Estimada
nhia em diferentes cidades e regiões, com o intuito de reduzir custos ou até a Administração não identificou nenhuma perda em relação ao valor recupe- Devedores diversos - País (b)
2.020 1.340 com Créditos de Liquidação Duvidosa:
2017 2016
mesmo encerrar as atividades daqueles menos lucrativos; e (b) busca de rável de ativos não financeiros a ser reconhecida nas demonstrações finan- Total - circulante
2.437 2.957 Provisão de valores a receber de clientes
– (97)
novas receitas nos segmentos de administração, gestão e custódia de fun- ceiras. j) Ativos e passivos contingentes, provisões e obrigações le- Incentivos Fiscais
2
2
(508) (457)
dos de investimento, além de assessoria em operações estruturadas com gais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos Devedores por depósitos em garantia - recursos fiscais (c) 5.740 5.396 Provisão de serviços prestados a receber
Provisão de valores a receber Funterra - CCI Voges
– (245)
ativos financeiros. Além disso, seus sócios vêm efetuando, na medida da contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo com os crité- Devedores por depósitos em garantia - recursos trabalhistas
–
69
(5) (5)
necessidade, aportes de recursos para manutenção dos índices de Basileia rios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con- Devedores por depósitos em garantia - outros recursos (d) 695 1.459 Provisão de valores a receber de câmbio
Provisão
de
valores
a
receber
de
despesas
com
leilão
–
(66)
em níveis superiores aos exigidos pelo BACEN e desenvolvimento, pela Ad- tingentes, aprovados pela Resolução nº 3.823/09, da seguinte forma: • Ati- Total - longo prazo
6.437 6.926 Total - curto prazo
(513) (870)
ministração, de um planejamento estratégico visando à reversão da situação vos contingentes: não são reconhecidos nas informações financeiras,
financeira atual. 2. Base de apresentação e elaboração das demonstra- exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 9. Investimentos em controladas: Composição dos investimentos na controladora:
ções consolidadas: As demonstrações consolidadas foram elaboradas realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Passivos contingen% de Saldo Recursos de Resultado Ajustes de Saldo
com observância das disposições contidas na Lei das Sociedades por tes: são incertos e dependem de eventos futuros para determinar se existe Investidas
Tipo participação 2016 acionistas
MEP Avaliação 2017
Ações e das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. probabilidade de saída de recursos; não são, portanto, provisionados, mas Planner Corretora de Valores S.A.
Controlada
100,00 17.819
9.150 (4.119)
(5) 22.845
No processo de consolidação das demonstrações contábeis, foram incluí- divulgados se classificados como perda possível, e não provisionados nem Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Controlada
100,00 1.904
790 (1.555)
– 1.139
divulgados se classificamos como perda remota; • Provisões: são reconhe- Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/A
das as demonstrações da Companhia e das controladas:
–
(8)
– 1.294
Controlada
100,00 1.302
Investidas
Tipo % de participação cidas nas informações financeiras quando, baseadas na opinião de asses21.025
9.940 (5.682)
(5) 25.278
Planner Corretora de Valores S.A.
Controlada
100,00% sores jurídicos e da Administração, levando em conta a probabilidade de
Planner Trustee Distribuidora de Títulos
perda de uma ação judicial ou administrativa, for provável uma saída de re- Sobre as controladas: (a) Planner Corretora de Valores S.A. - A Correto- 16. Outras despesas administrativas:
2017
2016
e Valores Mobiliários Ltda. (*)
Controlada
100,00% cursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos ra tem como objetivo atuar no mercado de títulos e valores mobiliários em Consolidado: Consultoria (a)
(11.496) (11.520)
Planner Sociedade de Crédito ao
sejam mensuráveis com suficiente segurança. As ações relativas a causas seu nome ou por conta de terceiros; (b) Planner Trustee Distribuidora de Serviços técnicos especializados
(11.275) (10.628)
Microempreendedor S/A
Controlada
100,00% trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prováveis pelos assessores Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - A Distribuidora tem como objetivo Processamento de dados
(10.088) (8.117)
(*) A Planner Trustee DTVM investe 80% na Planner Redwood Asset Mana- jurídicos e pela Administração são contabilizados com base na expectativa
Aluguéis
(2.549) (2.674)
gement Administração de Recursos Ltda. O Comitê de Pronunciamentos de perda da Administração e divulgadas em notas explicativas; • Obrigações atuar no mercado de títulos e valores mobiliários em seu nome ou por conta Comunicações
(937)
(775)
Contábeis - CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de con- legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a demandas judiciais que estão de terceiros; (c) Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Despesas com serviços bancários e custódia
(947) (1.056)
vergência contábil internacional, aprovados pela Comissão de Valores Mobi- sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de tributos e contri- S.A. - A Sociedade tem o objetivo de conceder financiamentos e prestar Despesas com condomínio, água e energia
(877)
(431)
liários - CVM; porém, nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil buições e são provisionadas. Os depósitos judiciais são mantidos em conta garantias a pessoas físicas, a fim de viabilizar empreendimentos de nature- Despesas com manutenção e conservação
(679)
(659)
- BACEN. Dessa forma, a Companhia, na elaboração das demonstrações de ativo, sem serem deduzidos das provisões para passivos contingentes, za profissional, comercial e industrial, de pequeno porte, e a pessoas jurídi- Despesas com eventos, promoções e patrocínios
(437)
(391)
financeiras, adotou os pronunciamentos homologados pelo BACEN até a em atendimento às normas do BACEN. k) Provisão para imposto de ren- cas classificadas como microempresas na forma da legislação e regulamen- Despesas com material
(154)
(204)
presente data. Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Dire- da e contribuição social: O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15% tação em vigor. Recursos de acionistas: Em 27 de setembro de 2017, a Outras
(1.759) (2.932)
toria e autorizadas a serem divulgadas em 03 de junho de 2020. 3. Resumo mais adicional de 10%; e a CSLL à alíquota de 20% para as empresas finan- Companhia disponibilizou para a Corretora o montante de R$ 9.150 e para Total
(41.198) (39.387)
das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adota- ceiras e 9% para as empresas não financeiras, após efetuados os ajustes a Distribuidora o montante de R$ 790, o qual foi utilizado para absorção de (a) Representadas, substancialmente, por comissões repassadas na interdas para a elaboração das demonstrações contábeis foram as seguintes: determinados pela legislação fiscal. Os créditos tributários e passivos diferi- prejuízos conforme previsto na circular nº 2403 do Banco Central do Brasil. mediação de operações efetuadas com títulos e valores mobiliários.
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo dos são calculados, basicamente, sobre diferenças temporárias entre o re- 10. Imobilizado de uso:
2017 2016
2017 2016 17. Despesas tributárias:
regime de competência. Os rendimentos e as despesas de natureza finan- sultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de
(7.449) (886)
Consolidado: Outras despesas tributárias (a)
Depreceira são calculados com base no método exponencial, observando-se o mercado de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivati- Consolidado
(7.449) (886)
Custo ciação Líquido Líquido Total
critério “pro rata” dia. b) Aplicações interfinanceiras de liquidez: São vos. l) Estimativas contábeis: As demonstrações contábeis incluem esti733 (708)
25
61 (a) Substancialmente representado pela autuação da Receita Federal proapresentadas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos mativas e premissas revisadas periodicamente pela Companhia, como a Instalações
veniente do processo de desmutualização das Bolsas ocorrido em 2007.
Móveis
e
equipamentos
de
uso
1.151
(1.095)
56
104
até as datas das demonstrações contábeis. c) Caixa e equivalentes de mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, valo2017 2016
18. Outras receitas operacionais:
caixa: Compreendem os depósitos bancários disponíveis, aplicações inter- rização de determinados instrumentos financeiros, passivos contingentes, Sistema de comunicação, processamen475 414
179
292 Consolidado: Recuperação de encargos e despesas
financeiras e títulos e valores mobiliários com conversibilidade imediata ou avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determinados ati- to de dados, transporte e segurança 2.628 (2.449)
– 450
4.512 (4.252)
260
457 Reversão de PLR de empregados
com prazo original igual ou inferior a noventa dias, conforme prevê a Reso- vos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e pre- Imobilizado de Uso
Variações monetárias ativas
1
7
lução BACEN nº 3.604/08. d) Títulos e valores mobiliários e instrumentos missas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 11. Intangível: No consolidado, o ativo intangível está composto por Atualização de depósitos judiciais
351 465
2017 2016 softwares, no montante líquido de amortização de R$ 108 (R$ 138 em Outras
financeiros derivativos: Os títulos e valores mobiliários, classificados na 4. Caixa e equivalentes de caixa: Individual
864 541
1
1 2016). 12. Outras obrigações: 12.1. Fiscais e previdenciárias:
categoria “títulos disponíveis para venda”, são ajustados pelo valor de mer- Disponibilidades
Total
1.691 1.877
1
1 Consolidado
cado, sendo a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel e Total
2017 2016 19. Outras despesas operacionais:
2017 2016
2017 2016 Passivo circulante
os valores de mercado é registrada em contrapartida à conta destacada do Consolidado
Consolidado: Variação cambial passiva
(5) (58)
90 2.631 Outras obrigações
patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. Na categoria títulos Disponibilidades
Ajustes operacionais
(181) (223)
36.340 57.137 Fiscais e previdenciárias
para negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5)
(132) (173)
9.013 4.370 Atualização de passivos contingentes
36.430 59.768 Impostos e contribuições sobre lucros
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e estão de- Total
(472)
–
4
– Multas - BSM e CVM
monstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos 5. Aplicações interfinanceiras de liquidez:
Provisão para perdas com rateio de despesas com leilão
– (33)
Impostos
e
contribuições
a
recolher
(a)
9.005
4.370
2017 2016
até a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajustados ao valor de mer- Consolidado
(832) (475)
Impostos e contribuições diferidos
4
– Outras
cado, computando-se a valorização ou a desvalorização decorrentes de tal Aplicações no mercado aberto (a)
(1.622) (962)
Total
36.340 57.137 (a) Em agosto de 2017 a Planner Corretora de Valores aderiu ao processo 20. Responsabilidades: A contralada Planner Corretora de Valores S.A. é
ajuste em contrapartida na adequada conta de receita ou despesa, líquida Letras do Tesouro Nacional - LTN
36.340 57.137 PERT referente ao Auto de Infração de Distribuição Disfarçada de Lucros responsável pela administração de recursos de terceiros, clubes e fundos de
dos efeitos tributários, no resultado do período. e) Provisão para outros Total
créditos de liquidação duvidosa: É constituída com base na expectativa (a) Referem-se a operações overnight com o vencimento até 90 dias. (Processo Administrativo nº 16327.721480/2012-45), que em 31 de dezem- investimentos, cujos patrimônios líquidos, em 31 de dezembro de 2017,
de perdas na realização de valores a receber de clientes pelas operações 6. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: bro de 2017 o total do processo compreendia o montante de R$ 4.587. Du- montam a R$ 13.459.742 (R$ 16.536.788 em 2016). 21. Gerenciamento da
realizadas nos pregões da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão considerando os Os Títulos e valores mobiliários estão classificados como “Disponíveis para rante o semestre findo em 30 de junho de 2011, as controladas Planner estrutura de capital: Visando o atendimento à Resolução nº 3.988 de 30 de
critérios mínimos estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho Venda”; e, abaixo a comparação entre o valor de custo e o de mercado e a Corretora de Valores S.A., e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valo- junho de 2011 do Banco Central do Brasil, a controlada Planner Corretora
Monetário Nacional - CMN. f) Investimentos: Outros investimentos são ava- classificação por vencimento: a) Individual: Os títulos e valores mobiliários res Mobiliários Ltda. aderiram ao programa para quitação de débitos fiscais de Valores S.A., adotou uma política de gerenciamento de capital que consliados pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando na Companhia estão representados por aplicações em cotas de fundos de estabelecido nas Leis nºs 11.941/09, 14.129/06, Decreto nº 50.512/09 e le- titui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguaplicável. g) Imobilizado de uso: É demonstrado pelo custo de aquisição, investimento no montante de R$ 18 (R$35 em 2016).
gislações posteriores, que requer o cumprimento de diversas etapas estabe- ram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente
e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natub) Consolidado:
2017
2016 lecidas pela Receita Federal do Brasil - RFB, que incluem, principalmente, a reza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.
Vencimento Valor do custo Valor de mercado Valor do custo Valor de mercado apresentação de informações, o pedido de extinção dos processos de dé- Risco operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implementação
Curto prazo
27.925
27.437
8.424
7.713 bitos inscritos na Dívida Ativa da União e a homologação/consolidação da de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com
Carteira própria
4.633
4.144
5.142
4.428 modalidade de parcelamento pela RFB. Em 31 de dezembro de 2017, a Resolução CMN nº 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito,
Letras Financeiras do Tesouro
01/03/18 a 01/09/18
1.095
1.096
1.376
1.376 não havia concluído todo o processo de adesão ao REFIS, porém, a as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de docuLetras do Tesouro Nacional
–
–
2
2 Administração da Companhia, em conjunto com seus assessores legais, mentação e armazenamento de informações, os relatórios de gerenciamenCertificado de Depósito Bancário
–
–
93
93 avaliou como provável o desfecho desse processo.
to do risco operacional e o processo de disclosure. Em junho de 2007, a
Debêntures
52
52
128
128 12.2. Diversas:
2017 2016 Diretoria aprovou um conjunto de medidas que foram implementadas duranLetras de Câmbio
22/01/18
91
91
–
– Consolidado
te o segundo semestre de 2007, para garantir o completo alinhamento da
Fundos de Investimentos
Sem vencimento
2.142
2.142
2.103
2.103 Consultoria e assessoria (a)
910 531 contralada Planner Corretora de Valores S.A. ao disposto na Resolução.
Ações em Companhias Abertas
Sem vencimento
1.253
763
1.440
726 Credores diversos - País (b)
1.543 1.798 Risco de mercado: O gerenciamento de risco de mercado é efetuado pela
Vinculados à prestação de garantias
23.292
23.293
3.282
3.285
área de Gestão de Riscos, que mantém independência com relação à mesa
Obrigações
por
aquisição
de
bens
e
direitos
22
55
Letras Financeiras do Tesouro
01/03/18 a 01/09/18
1.067
1.068
3.282
3.285
de operações. A Instituição se encontra apta a atender as exigências da
Outras
despesas
administrativas
978
651
22.225
22.225
–
–
FILCB Multimercado - BVMF
Sem vencimento
808 1.160 Resolução CMN nº 3.464/07 que trata da estrutura de gerenciamento do
Longo Prazo
34.374
34.381
28.194
28.207 Despesa de pessoal
330
12 risco de mercado, nos prazos estabelecidos. Risco de Liquidez: Visando o
Carteira Própria
25.631
25.635
4.209
4.210 Outros passivos
atendimento
a Resolução nº 4.090 de maio de 2012 do Banco Central do
4.591 4.207
Letras Financeiras do Tesouro
01/03/19 a 01/09/23
24.326
24.330
3.876
3.877 Total - circulante
Brasil,
a Corretora adotou a política de gerenciamento de liquidez que tem
470 1.608
Notas do Tesouro Nacional
15/05/19 a 15/08/50
1.305
1.305
155
155 Demandas judiciais - trabalhistas (c)
2.231 2.096 como principal objetivo garantir a capacidade de pagamento do grupo, onde
Letras do Tesouro Nacional
–
–
2
2 Demandas judiciais tributários e outros (d)
são monitorados eventuais descasamentos entre ativos e passivos, objetiLetras de Câmbio
–
–
176
176 Total - longo prazo
2.701 3.704 vando avaliar a capacidade financeira da instituição em obter recursos para
Vinculados à prestação de garantias
8.743
8.746
23.985
23.997 (a) Refere-se a valores a pagar de comissões a agentes autônomos. honrar seus compromissos. Para maiores informações consultar a política
Letras Financeiras do Tesouro
01/03/19 a 01/09/23
6.700
6.702
22.824
22.836 (b) Refere-se, principalmente a valores a repassar relativos a proventos de de gerenciamento de liquidez disponível no site da organização. 22. Limites
Letras do Tesouro Nacional
01/01/19 a 01/07/19
96
96
–
– debenturistas no montante de R$ 1.227 (R$1.206 em 2016). (c) Refere-se, operacionais: As instituições financeiras estão obrigadas a manter um PaNotas do Tesouro Nacional- B
15/05/21 a 15/05/55
1.892
1.893
1.161
1.161 substancialmente, a reclamações trabalhistas decorrentes de processos de trimônio de Referência compatível com os riscos de suas atividades, supeNotas do Tesouro Nacional- F
01/01/23
55
55
–
– ex-colaboradores da Prosper no montante de R$ 470 (R$ 1.265 em 2016). rior ao mínimo de 9,875% do Patrimônio Exigido. A partir de julho de 2008,
62.299
61.818
36.618
35.920
Total
(d) Refere-se, substancialmente, a provisão para riscos fiscais decorrentes entraram em vigor novas regras de mensuração do capital regulamentar
de auto de infração pela Receita Federal referente compensação de prejuí- pelo Método Padronizado de Basileia II, com nova metodologia de mensuraOs valores de mercado das ações de companhias abertas e dos títulos pú- 7. Negociação e intermediação de valores:
ção, análise e administração de riscos de crédito e riscos operacionais. O
blicos e privados foram apurados, respectivamente, com base no preço de
2017
2016 zos fiscais no ano de 2007, no montante atualizado de R$ 1.979 (R$ 1.847 Índice calculado para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 é
fechamento na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no último pregão antes do Consolidado
Ativo Passivo Ativo Passivo em 2016). 12.3. Demandas judiciais - Perdas judiciais: Os processos ju- de 17,45% (20,76% em 2016). Valores calculados com base nas informa6.458
132 9.153
168 diciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e cível classifica- ções consolidadas do Conglomerado Financeiro (Corretora, Distribuidora e
encerramento do semestre e no preço médio e nas taxas de juros divulga- Caixas de registro e liquidação (a)
dos, com base na opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda
dos pela ANBIMA no último pregão antes do encerramento do exercício. As Devedores/Credores - conta liquidações
Sociedade de Microcrédito). 23. Eventos subsequentes: Societários:
33.374 115.032 1.965 89.933 possível não são reconhecidos contabilmente. Em 31 de dezembro de 2017, Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de fevecotas de fundos de investimento foram atualizadas pelo respectivo valor da pendentes (a)
–
–
50
– estes processos de natureza trabalhista e cível, totalizam R$ 34.717 (R$ reiro de 2018, foi deliberado pela Planner Corretora de Valores a redução do
cota, no último dia útil do exercício. Os demais títulos foram apurados pelo Valores a receber referente resgate de fundos
30.512 em 2016). 13. Capital social: O capital social subscrito e integraliza- capital social no montante de R$ 7.447, para absorção de prejuízos acumupreço médio de negociação, ou quando não disponível, a Administração da Operações com ativos financeiros e
–
580
–
953 do é de R$ 28.318, dividido em 71.523.632 ações ordinárias nominativas, lados, o qual não ocasionará redução de ações. Este processo está em fase
Companhia adota parâmetro para cálculo do valor de mercado, obtido me- mercadorias a liquidar (a)
diante técnica interna de precificação. As ações de companhias abertas es- Outros créditos por negociação e
sem valor nominal. 14. Receitas de prestação de serviços:
de aprovação do Banco Central do Brasil. Tributários: Em 27 de fevereiro de
–
–
50
363 Consolidado
tão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC. intermediação de valores (a)
2017
2016 2018, a Planner Trustee DTVM consolidou junto a Procuradoria Geral da
39.832 115.744 11.218 91.417 Rendas de administração de fundos
Os títulos públicos estão custodiados na Câmara de Custódia e Liquidação Total - circulante
18.692 15.720 Fazenda Nacional, os débitos tributários incluídos no REFIS da Lei nº
- CETIP e no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, respecti- (a) Referem-se, principalmente, a valores a receber e a liquidar com clientes Rendas de assessoria técnica
6.048
9.450 11.941/09 comentado na nota explicativa 12.1. COVID-19: Com relação aos
vamente. c) Resumo das exposições com instrumentos financeiros de- e instituições do mercado pelas operações realizadas nos últimos pregões Rendas de prestação de serviços fiduciários
5.745
6.203 impactos da pandemia, não ocorreram alterações relevantes ao longo dos
rivativos: A Companhia poderá participar de operações envolvendo instru- da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, cuja liquidação ocorrerá em até 3 dias Rendas de comissão e colocação de títulos
1.993
1.786 meses do 1º semestre de 2020, nas operações que afetam as demonstramentos financeiros derivativos, registrados em contas patrimoniais ou de úteis. 8. Outros créditos: 8.1 Rendas a receber: No consolidado estão re- Rendas de corretagem de câmbio
667
1.030 ções contábeis, considerando que, com as indefinições na economia decorcompensação, que se destinam a atender às necessidades próprias ou de presentadas pelas corretagens e comissões a receber na intermediação de Rendas de corretagem de operações em bolsas
17.956 16.663 rentes do COVID-19 ocasionarem postergação na realização de alguns novos
negócios, porém, mantivemos um nível de operação dentro da normalidade,
seus clientes, visando maximizar os resultados e administrar a exposição a operações e negócios, no valor de R$ 10.963 (R$ 8.439 em 2016);
Rendas de outros serviços
5.367
3.609 ou seja, não verificamos aumento em termos de inadimplência por parte de
riscos de mercado, de moeda e de taxa de juros. Os riscos são administra- 8.2 Diversos: Individual
2017 2016 Total
56.468 54.461 nossos clientes, estando a PECLD do período em linha com as nossas redos através de sistemas de controles, estabelecimento de estratégia de ope- Impostos e contribuições a compensar
–
67
2017
2016 gras de provisionamento, e em patamares semelhantes aos históricos, e,
ração, determinação de limites e monitoramento constante das posições Devedores diversos - País
29
67 15. Despesas com pessoal:
(9.727) (8.602) ainda, conseguimos evoluir na contratação de novas operações, principalassumidas. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a Companhia e suas con- Total - circulante
29 134 Consolidado: Proventos
Encargos
sociais
(3.473)
(3.315)
mente no segmento de fundos de investimentos. Por fim, até o presente
troladas não possuíam operações próprias envolvendo instrumentos finan- Consolidado
2017 2016
(2.769) (2.413) momento não foi utilizado nenhum benefício disponibilizado pelo Governo,
ceiros derivativos em aberto. d) Margens de garantia: Consolidado: Em 31 Impostos a compensar
336 872 Benefícios
(141)
(265) sendo oportuno ressaltar que em relação a possibilidade legal de prorrogade dezembro de 2017 as margens de garantia de operações realizadas na Adiantamentos e antecipações salariais
62
67 Outras despesas
(16.110) (14.595) ção de impostos, optamos pelo pagamento na data de vencimento original.
7
4
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão montam a R$ 32.039 (R$ 27.282 em 2016). Valores a receber de sociedades ligadas
Contador: Reinaldo Dantas - CRC 1 SP 110330/O-6
A Diretoria
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Planner Holding Financeira S.A. São Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em conjunto com erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendiPaulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e seus sócios, está em busca de adequar sua estrutura operacional e financeira responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proconsolidadas da Planner Holding Financeira S.A. (“Companhia”), que com- dentro do seu atual volume de negócios, manutenção dos índices de Basileia em divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas patamares superiores aos requeridos pelo Banco Central do Brasil, e desenvol- operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con- de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri- vimento de um planejamento estratégico que reverta a situação financeira atual. tábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Chamamos a suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Conas correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti- atenção para Nota Explicativa n° 12, onde consta que as controladas Planner ramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das cluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e con- Corretora de Valores S.A., e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
solidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos Mobiliários Ltda. no primeiro semestre de 2011 aderiu ao Programa de Recupe- que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distor- existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levanrelevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Plan- ração Fiscal (REFIS) da Lei n° 11.941/09, cujo processo de adesão a este RE- ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela- tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
ner Holding Financeira S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho indi- FIS requer o cumprimento de diversas etapas, entre as quais o pedido de extin- tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
vidual e consolidada de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e ção dos processos e a homologação da referida inscrição nesse programa. Em segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
consolidadas para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas con- 31 de dezembro de 2017, a homologação e consolidação dos débitos tributários as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu- demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divultábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de incluídos neste REFIS encontravam-se pendentes por parte da Procuradoria ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas eviacordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon- Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Outros assuntos: Auditoria dos valores fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se- correspondentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao exer- conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuiguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações cício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para fins comparativos, econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações con- dade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Com- foram por nós auditados, onde emitimos relatório datado de 25 de abril de 2017, tábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
panhia e suas controladoras, de acordo com os princípios éticos relevantes pre- sem modificação, contendo ênfase sobre os mesmos assuntos de nosso pará- internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti- contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais grafo de ênfase. Responsabilidades da Administração e da governança pe- cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as las demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elaboração os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente- os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que idennossa opinião. Ênfase: Chamamos à atenção para a Nota Explicativa n° 1, onde funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela deter- apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec- tificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 03 de junho de 2020. BDO RCS
indica que tendo em vista a apresentação de prejuízos operacionais recorrentes, minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá- ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1. David Elias Fernandes
a Administração da controlada Planner Corretora de Valores S.A. e da Planner beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, Marinho - Contador - CRC 1 SP 245857/O-3.
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Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado MURILO AMARAL (CPF nº 081.583.04672), e MARIA SUELYSEABRA RICARDO AMARAL(CPF nº 080.630.688-23). O Dr. Guilherme Madeira
Dezem MM Juiz de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da, Lei,
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação Ordinaria em fase de Execução,
ajuizada por CONDOMINIO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL JARDIM DE MONET, Processo n°
0079922-91.2017.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras
expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio
eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/
2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portalwww.allianceleiloes.com.br. o 1ª
leilão terá início no dia17/02/2021 às 14:30 horas e término dia 22/02/2021 às 14:30 horas onde serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o
dia 22/02/2021 às 14:31horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 18/03/2021, às
14:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for
o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM.
Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito
em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro
Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofert ados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais não pagas nesta ação,
além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e
tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do
artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação
do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação
do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não
sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso,
da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões
Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a5% (cinco por cento) sobre
o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei
21.981/32, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60,
Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor
do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas.
Descrição do bem: Fração ideal de terreno de 8,33% vinculada a futura unidade condominial nº 07
do empreendimento denominado CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MONET, localizado na
Rua Ana Vieira de Carvalho, em São Paulo, descrito na matricula nº 138.599 do 15º CRI/SP –um terreno
consistente nos lotes nºs 01 à 09, situado à Rua A, loteamento denominado Villa borghese, localizao
no lugar denominado REAL PARQUE , no Morumbi, 30º Subdistrito Ibirapuera, com as seguinte
caracteristicas, área e confrontações: começa no poto A, indicado na planta de levantamento planialtimétrico,
na divisa com o lote nº 09 (antigo); deste ponto com angulo interno de 90º00’00" a divisa segue em reta,
confrontando com área instituicional da Prefeitura com 36,00 m até o ponto B no alinhamento da rua A, desde
ponto, com angulo interno de 90º00’00", a divisa segue em reta pelo alinhamento da rua A, com a qual confronta
com 112,39m até o ponto C, deste ponto com angulo interno 90º00’00 a divisa segue reta com 36,00m confrontando
com o lote 10 até o ponto D, deste ponto angulo interno de 90º 00 00 a divisa segue em reta com 112,39m até
o ponto A, confrontando com os seus 12,00m inciais com propriedade de CHERUBINA RINALDI GUIMARÃES
e no restante com o lote nº 09 (antigo) sendo este ponto A a origem desta descrição e encerrando uma área
de 4,048,00m². Contribuintes nº 300.039.0021-2/0022-0/0023-9/0024-7/0025-5/0026-3/0027-1/0028-1/00288. Avaliação R$ 1.743.902,29 (julho/2019), valor que será autalizado na data da alienação conforme tabela
do Tribunal de Justiça. Consta Av. 23/138.599, Certidão de divida ativa (CDA) e mais um processo judicial nº
0019431-42.2010.8.08.0011, ajuizada pela Procuradoria do Estado do Espirito Santo, junto a Vara Estadual de
Cahoeira de Itapemirim, para ficar constando que a empresa IBG industria Brasileira de Granito é devedora,
tendo como sócio Murilo Amaral e Maria Seabra Ricardo Amaral. Do Pagamento Parcelado- Os interessados
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese
de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou
alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou
celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s)
executado(s) pagar a imp
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Planner Holding Financeira S.A.
CNPJ(MF) 08.088.455/0001-12
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração do Resultado do Exercício (Lei 11.638)
Individual Consolidado
Período de 01/01/17 a 31/12/17
Consolidado
Individual Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017
Capital
Ajustes de Lucros/prejuízos
Total Participação de
Notas
2018
2017 2018 2017
304
48 107.012 116.687
Ativo/Circulante
realizado avaliação patrimonial
acumulados controladores não controladores
Total Receita de venda de
Disponibilidades
4
1
1 1.247
90 Eventos
Saldo no início do exercício - 01/01/17
28.318
8
(7.578)
20.748
9
20.757 Bens e/ou serviços
–
– 64.237 56.468
Aplicações interfinanceiras
–
(3)
–
(3)
–
(3) Receita bruta de
de liquidez
4
–
– 45.854 36.340 Ajustes ao valor de mercado - TVM e derivativos
–
–
(5.917)
(5.917)
(8)
(5.925) prestação de serviços
14
–
– 64.237 56.468
Aplicações no mercado aberto
–
– 45.854 36.340 Prejuízo do exercício
Saldo no final do exercício - 31/12/17
28.318
5
(13.495)
14.828
1
14.829 Receita bruta operacional
–
– 64.237 56.468
TVM e instrumentos
–
(3)
(5.917)
(5.920)
(8)
(5.928) Deduções da Receita Bruta
–
– (2.277) (2.065)
financeiros derivativos
178
18 8.627 27.437 Mutações do exercício:
Período de 01/01/18 a 31/12/18
Consolidado Tributos sobre serviços
–
– (2.277) (2.065)
Carteira própria
5.b 178
18 6.306 4.144
Capital
Ajustes de Lucros ou prejuízos
Total Participação de
Instrumentos financeiros derivativos 5.c
Despesas com ISS
–
– (2.277) (2.065)
–
–
406
–
realizado avaliação patrimonial
acumulados controladores não controladores
Total Receita líquida operacional
–
– 61.960 54.403
Vinculados a prestação de garantia 5.b
–
– 1.915 23.293 Eventos
28.318
5
(13.495)
14.828
1
14.829 Despesas/Receitas
Outros créditos
125
29 51.050 52.706 Saldo no início do exercício - 01/01/18
–
130
–
130
–
130 Operacionais
416 (5.730) (68.011) (70.997)
Rendas a receber
7.1
–
– 16.612 10.963 Ajustes ao valor de mercado - TVM e derivativos
Lucro líquido do exercício
–
–
388
388
35
423 Despesas gerais
Negociação e intermediação
28.318
135
(13.107)
15.346
36
15.382 e administrativas
(79)
(46) (66.616) (71.066)
de valores
6
–
– 30.893 39.832 Saldo no final do exercício - 31/12/18
–
130
388
518
35
553 Despesas com honorários
Diversos
7.2 125
29 4.630 2.424 Mutações do exercício:
da diretoria
–
– (2.265) (2.292)
(Provisão para outros créditos
–
– (16.235) (16.110)
liquidação duvidosa)
7.3
–
– (1.085) (513) contingentes, em atendimento às normas do BACEN. k) Provisão para IR e Os títulos públicos estão custodiados na Câmara de Custódia e Liquidação Despesas com pessoal 15
Outros valores e bens
–
–
234
114 CS: O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15% mais adicional de - CETIP e no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, respecti- Outras despesas
vamente.
c)
Resumo
das
exposições
com
instrumentos
financeiros
de10%;
e
a
CSLL
à
alíquota
de
20%
para
as
empresas
financeiras
e
9%
para
administrativas
16
(18)
(43) (43.057) (41.199)
Despesas antecipadas
–
–
234
114
17
(3)
(3) (477) (7.449)
Não circulante
25.903 25.278 56.444 41.243 as empresas não financeiras, após efetuados os ajustes determinados pela rivativos: A Companhia poderá participar de operações envolvendo instru- Despesas tributárias
Realizável a longo prazo
–
– 56.041 40.830 legislação fiscal. Os créditos tributários e passivos diferidos são calculados, mentos financeiros derivativos, registrados em contas patrimoniais ou de Despesas de deprebasicamente, sobre diferenças temporárias entre o resultado contábil e o compensação, que se destinam a atender às necessidades próprias ou de
ciação e amortização
–
– (114) (286)
TVM e instrumentos
financeiros derivativos
5
–
– 49.168 34.381 fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado de títulos e seus clientes, visando maximizar os resultados e administrar a exposição a Despesas de PIS
e COFINS
(58)
– (3.495) (3.174)
Carteira própria
–
– 17.967 25.635 valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. l) Estimativas riscos de mercado, de moeda e de taxa de juros. Os riscos são administra–
– (973) (556)
Vinculados a prestação de garantia
–
– 31.201 8.746 contábeis: As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas dos através de sistemas de controles, estabelecimento de estratégia de ope- Provisões operacionais
Outros créditos
–
– 6.873 6.449 revisadas periodicamente pela Companhia, como a mensuração de provi- ração, determinação de limites e monitoramento constante das posições Outras receitas
18
–
–
857 1.691
Diversos
7.2
–
– 6.873 6.449 são para outros créditos de liquidação duvidosa, valorização de determina- assumidas. Em 31 de dezembro de 2018 havia posição em aberto com ope- operacionais
Investimentos
8 25.903 25.278
45
45 dos instrumentos financeiros, passivos contingentes, avaliação do valor de rações de instrumentos financeiros derivativos, representados por Vendas a Outras despesas
19
(1)
– (2.252) (1.622)
Participações coligadas/
recuperação de ativos e vida útil de determinados ativos. Os resultados efe- Termo de Ações no montante de R$ 406. d) Margens de garantia: No con- operacionais
controladas: no país
25.903 25.278
–
– tivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas, devido a impre- solidado em 31 de dezembro de 2018 as margens de garantia de opera- Resultado de equiva8
496 (5.684)
–
–
Outros investimentos
–
–
45
45 cisões inerentes ao processo de sua determinação.
ções realizadas na BM&FBOVESPA S.A. montam a R$ 33.116 (R$ 32.039 lência patrimonial
Resultado
antes
do
Imobilizado de uso
9
–
–
280
260
2018 2017 em 2017). 6. Negociação e intermediação de valores:
Outras imobilizações de uso
–
– 4.617 4.512 4. Caixa e equivalentes de caixa:
2018
2017 resultado financeiro
1
1
416 (5.730) (6.051) (16.594)
(Depreciações acumuladas)
–
– (4.337) (4.252) Individual: Disponibilidades
Ativo Passivo Ativo Passivo e dos tributos
1
1
Resultado financeiro
(28)
(187) 8.189 10.472
Intangível
10
–
–
78
108 Total
Consolidado
2018 2017 Caixas de registro e liquidação (a)
Receitas
financeiras
633
1
10.047
11.662
Ativos intangíveis
–
–
147
147 Consolidado
–
399 6.458
132
1.247
90 Devedores/Credores - conta liquidações
Rendas de aplicação
(Amortização acumulada)
–
– (69) (39) Disponibilidades
45.854 36.340 pendentes (a)
interfinanceira de liquidez
–
– 1.905 1.611
Total do ativo
26.207 25.326 163.456 157.930 Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)
30.893 114.719 33.374 115.032
47.101 36.430 Operações com ativos financeiros
Rendas de títulos
703
295 131.045 130.197 Total
Passivo/Circulante
e valores mobiliários
633
1 8.142 10.051
Outras obrigações
703
295 131.045 130.197 (a) Referem-se a operações overnight com o vencimento até 90 dias. e mercadorias a liquidar (a)
– 5.551
–
580
Despesas financeiras
(661)
(188) (1.858) (1.190)
Sociais e estatutárias
271
272
673
849 5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: Outros créditos por negociação
(661)
(188) (661) (188)
Impostos e contribuições
Os Títulos e valores mobiliários estão classificados como “Disponíveis para e intermediação de valores (a)
–
23
–
– Despesa de captação
sobre lucros
–
–
246
– Venda”; e, abaixo a comparação entre o valor de custo e o de mercado e a Total - circulante
30.893 120.692 39.832 115.744 Prejuízos com títulos
e valores mobiliários
–
– (1.197) (1.002)
Fiscais e previdenciárias
11.1
–
– 3.510 9.013 classificação por vencimento: a) Individual: Os títulos e valores mobiliários (a) Referem-se, principalmente, a valores a receber e a liquidar com clientes
Negociação e intermediação
na Companhia estão representados por aplicações em cotas de fundos de e instituições do mercado pelas operações realizadas nos últimos pregões Resultado antes dos
tributos sobre o lucro
388 (5.917) 2.138 (6.122)
de valores
6
–
– 120.692 115.744 investimento no montante de R$ 178 (R$18 em 2017).
da BM&FBOVESPA S.A., cuja liquidação ocorrerá em até 3 dias úteis.
IR e CS sobre o lucro
–
– (1.132) 1.246
Diversas
11.2
432
23 5.924 4.591 b) Consolidado:
2018
2017 7. Outros créditos: 7.1. Rendas a receber:
2018 2017 Imposto de renda
–
– (604)
706
Não circulante
10.158 10.203 17.029 12.904
Venci- Valor do Valor de Valor do Valor de Taxa de Administração (i)
13.731 9.025 Corrente
–
– (604) (265)
10.158 10.203 17.029 12.904
Exigível a longo prazo
mento custo mercado custo mercado Taxa de custódia
1.091 749 Diferido
–
–
–
971
Recursos de debêntures
Curto prazo
8.003 8.221 27.925 27.437 Serviços prestados a receber
1.225 1.046 Contribuição social
–
– (528)
540
e aceite cambial
10.158 10.203 10.158 10.203 Carteira própria
6.088 6.306 4.633 4.144 Outras contas receber
565
143
Corrente
–
– (528) (237)
Recursos de debêntures
12 10.158 10.203 10.158 10.203 Letras Financeiras
01/03/18 a
Total - curto prazo
16.612 10.963 Diferido
–
–
–
777
Outras obrigações
–
– 6.871 2.701 do Tesouro
01/09/18 1.403 1.403 1.095 1.096 (i) Faixa de vencimento taxa de Administração.
Participações de empregados
Fiscais e previdenciárias
11.1
–
– 4.178
– Letras do Tesouro
2018 2017 e administradores
–
– (583) (1.049)
Diversas
11.2
–
– 2.693 2.701 Nacional
–
134
131
–
– A vencer
1.100
1.640
Resultado Líquido das
Patrimônio líquido atribuível
Certificado de
Vencido até 360
6.000 2.848 Operações Continuadas
388 (5.917)
423 (5.925)
aos controladores
15.346 14.828 15.346 14.828 Depósito Bancário
–
–
–
–
– Acima de 360 (a)
6.631 4.537 Lucro (prejuízo) do exercício
388 (5.917)
423 (5.925)
Capital:
13 28.318 28.318 28.318 28.318 Debêntures
–
282
283
52
52 Total - curto prazo
13.731 9.025
De Domiciliados no país
28.318 28.318 28.318 28.318 Letras de Câmbio
22/01/18
–
–
91
91 (a) Foram recebidos em eventos subsequente o montante de R$ 513, res- Lucro (prejuízo) atribuível à:
Controladores
388 (5.917)
388 (5.917)
Ajustes de avaliação patrimonial
135
5
135
5 Fundos de
Sem
tando o montante de R$ 6.118. 7.2. Diversos:
Não
controladores
–
–
35
(8)
Prejuízos acumulados
(13.107) (13.495) (13.107) (13.495) Investimentos
vencimento 3.073 3.073 2.142 2.142 Individual
2018 2017 Quantidade de ações
71.523.632 71.523.632
Participação de não
Ações em
Sem
Impostos e contribuições a compensar
96
– Lucro (prejuízo)
Controladores
–
–
36
1 Companhias Abertas vencimento 1.196 1.416 1.253
763 Devedores diversos - País
29 29 por ação - Em R$
0,01
(0,08)
Participações de terceiros
Vinculados a prestaTotal - circulante
125 29
não controladores
–
–
36
1 ção de garantias
Demonstração
dos
Individual
Consolidado
1.915 1.915 23.292 23.293
2018 2017
Total do passivo e
Resultados Abrangentes
Notas 2018 2017 2018 2017
Letras Financeiras
Consolidado
patrimônio líquido
26.207 25.326 163.456 157.930 do Tesouro
Lucro (prejuízo) do exercício
388 (5.917) 423 (5.925)
01/03/19 1.857 1.857 1.067 1.068 Impostos a compensar
600 336 Outros resultados abrangentes
–
–
–
14 –
Letras do Tesouro
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações
Adiantamentos e antecipações salariais
84 61 Total do resultado abrangente
Nacional
01/07/19
3
3
–
– Valores a receber de sociedades ligadas
Contábeis Individuais e Consolidadas
–
7 do exercício
388 (5.917) 423 (5.925)
1. Contexto operacional: Em 26 de maio de 2006 por meio da Ata da As- Notas do Tesouro
Interposição de recursos trabalhistas
–
– Total do resultado abrangente
15/05/19
55
55
–
– Devedores diversos - País (a)
sembleia Geral foi constituída a empresa Planner Holding Financeira S.A. Nacional
3.946 2.020 atribuível à:
Sem
(“Companhia”) com início de suas atividades em 08 de junho de 2006, tendo FILCB MultimerTotal - circulante
4.630 2.424 Controladores
388 (5.917) 388 (5.917)
vencimento
–
– 22.225 22.225 Incentivos Fiscais
por objeto a participação no capital de instituições financeiras e demais so- cado - BVMF
2
2
–
– 35
(8)
49.727 49.168 34.374 34.381 Devedores por depósitos em garantia - recursos fiscais (b) 6.197 5.740 Não controladores
ciedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A Controlada Longo Prazo
18.526 17.967 25.631 25.635 Devedores por depósitos em garantia - recursos trabalhistas
Individual Consolidado
Planner Corretora de Valores S.A. segue com objetivos estratégicos de ne- Carteira Própria
Demonstração dos Fluxos de
12 12
01/03/20 a
gócios, com o intuito de voltar a obter lucratividade e consequente equaliza- Letras Financeiras
Caixa pelo Método Indireto
2018 2017 2018 2017
Devedores por depósitos em garantia - outros recursos (c)
662 695
01/03/25 14.494 14.494 24.326 24.330 Total - longo prazo
ção de seus resultados através das seguintes principais ações: (a) avaliação do Tesouro
6.873 6.449 Fluxos de caixa das atividades operacionais
15/05/21 a
da viabilidade econômica dos escritórios que representam a Companhia em Notas do Tesouro
388 (5.917) 423 (5.925)
(a) Refere-se, substancialmente, a valores a receber referente despesas pa- Lucro (prejuízo) do exercício
15/05/55 4.032 3.473 1.305 1.305
diferentes cidades e regiões, com o intuito de reduzir custos ou até mesmo Nacional - B
–
– 114
286
gas a Fundos, Clubes e Debenturistas no montante de R$ 3.173 (R$ 1.384 Depreciações e amortizações
encerrar as atividades daqueles menos lucrativos; e (b) busca de novas re- Letras do Tesouro
Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
– 139
538
–
–
–
–
– em 2017); (b) Refere-se substancialmente a depósitos judiciais de proces- Resultado de participações em
ceitas nos segmentos de administração, gestão e custódia de fundos de in- Nacional
–
–
–
–
– sos de natureza tributária. Em dezembro de 2018 a controladora Planner coligadas/controladas
vestimento, além de assessoria em operações estruturadas com ativos fi- Letras de Câmbio
(496) 5.684
–
–
Corretora de Valores S.A. apresenta um montante de R$ 6.197 (R$ 5.740
nanceiros. Além disso, seus acionistas vêm efetuando, na medida da Vinculados à prestaAjustes
de
avaliação
patrimonial
130
(3)
130
(3)
31.201 31.201 8.743 8.746 em 2017), relacionados a seguir: (i) Depósito Judicial - Intimações Secreta- Provisão de impostos no resultado
necessidade, aportes de recursos para manutenção dos índices de Basiléia ção de garantias
–
– 1.132
829
ria da Receita Federal IRPJ 2005/07 no montante de R$ 2.497 (R$ 2.407 em
01/03/20 a
em níveis superiores aos exigidos pelo BACEN e desenvolvimento, pela Ad- Letras Financeiras
Resultado de participação de
01/03/24 8.467 8.467 6.700 6.702 2017); (ii) Depósito Judicial - Intimações Secretaria da Receita Federal não controladores
ministração, de um planejamento estratégico visando à reversão da situação do Tesouro
–
– (35)
8
CSLL 2005/07 no montante de R$ 1.188 (R$ 1.145 em 2017); (iii) Depósito
01/01/19 a
financeira atual. Com essas ações, sua Administração espera reverter o Letras do Tesouro
22
(236)
1.903
(4.267)
01/07/19
–
–
96
96 Judicial - Intimações Secretaria da Receita Federal 2007 (COMPENSAÇÃO Variação de Ativos e Obrigações
quadro de prejuízo operacional apresentado nos últimos períodos e retornar Nacional
152 (30) 8.883 (29.206)
PREJUÍZO) no montante de R$ 2.061 (R$ 1.978 em 2017); (iv) Depósito (Aumento) redução em TVM instrumentos
15/05/21 a
ao patamar de geração de resultados positivos experimentado em anos an- Notas do Tesouro
15/05/35
447
447 1.892 1.893 Judicial - Intimações Secretaria da Receita Federal ISS (PROCESSO PRE- derivativos (acima)
teriores. 2. Base de apresentação e elaboração das demonstrações con- Nacional - B
(160)
17 4.023 (25.898)
FEITURA RJ) no montante de R$ 210 (R$ 210 em 2017); (v) Ação judicial - (Aumento) redução de outros créditos
solidadas: As demonstrações consolidadas foram elaboradas com obser- Notas do Tesouro
(96) 105 1.094 (31.024)
01/01/23
57
57
55
55 Intimações Secretaria da Receita Federal COFINS no montante R$ 241. (Aumento) redução de outros valores e bens –
vância das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e das Nacional - F
– (120)
195
(c) O valor refere-se substancialmente a bloqueios judiciais na conta da Cor- Aumento (redução) em outras obrigações 408 (152) 3.886 27.521
normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. No processo de FILCB Multimer22.230 22.230
–
– retora, decorrentes de processos que pessoas físicas fizeram contra o FIDC Caixa líquido proveniente das
consolidação das demonstrações contábeis, foram incluídas as demonstra- cado - BVMF
Total
57.730 57.389 62.299 61.818 Atlântico que possuem títulos em seu nome cedido por alguma instituição ao (aplicado nas) atividades operacionais 174 (266) 10.786 (33.473)
ções da Companhia e das controladas:
Investidas
Tipo % de participação Os valores de mercado das ações de companhias abertas e dos títulos pú- FIDC, pois entendem que a dívida não é para o FIDC e sim da instituição em Fluxos de caixa das atividades de investimento
Planner Corretora de Valores S.A.
Controlada
100,00% blicos e privados foram apurados, respectivamente, com base no preço de que fez a dívida. Assim o juiz quando julga a ação, bloqueia o valor cobrado Inversões em:
fechamento na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no último pregão antes do na conta corrente da controladora Planner Corretora de Valores S.A., por Investimentos
Planner Trustee Distribuidora de Títulos
(129) (9.937)
–
–
e Valores Mobiliários Ltda. (*)
Controlada
100,00% encerramento do exercício e no preço médio e nas taxas de juros divulgados eles serem os Administradores do Fundo, e quando da ocorrência do fato é Imobilizado de uso
–
– (105)
(60)
Planner Sociedade de Crédito ao
pela ANBIMA no último pregão antes do encerramento do exercício. As co- solicitado ao FIDC o devido valor bloqueado. E, existem também alguns sal- Caixa líquido aplicado nas
Microempreendedor S/A
Controlada
100,00% tas de fundos de investimento foram atualizadas pelo respectivo valor da dos que se referem a processos judiciais trabalhistas oriundos da Prosper. atividades de investimento
(129) (9.937) (105)
(60)
(*) A Planner Trustee DTVM investe 80% na Planner Redwood Asset Mana- cota, no último dia útil do exercício. Os demais títulos foram apurados pelo 7.3. Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD): Fluxos de caixa das atividades
gement Administração de Recursos Ltda.. O Comitê de Pronunciamentos preço médio de negociação, ou quando não disponível, a Administração da Consolidado
2018 2017 de financiamento
Contábeis - CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de con- Companhia adota parâmetro para cálculo do valor de mercado, obtido me- Provisão de serviços prestados a receber
– 10.203
– 10.203
(1.085) (508) Emissão de debêntures
vergência contábil internacional, aprovados pela Comissão de Valores Mobi- diante técnica interna de precificação. As ações de companhias abertas es- Provisão de valores a receber de câmbio
(45)
– (45)
–
– (5) Recursos de debêntures
liários - CVM; porém, nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil tão custodiadas na Companhia Brasil ira de Liquidação e Custódia - CBLC. Total - curto prazo
–
–
35
(8)
(1.085) (513) Participação de não controladores
- BACEN. Dessa forma, a Companhia, na elaboração das demonstrações
Caixa líquido proveniente das (aplicado
financeiras, adotou os pronunciamentos homologados pelo BACEN até a 8. Investimentos em controladas: Composição dos investimentos na controladora: % de Saldo Recursos Resultado Ajustes de Saldo nas) atividades de financiamento
(45) 10.203 (10) 10.195
presente data. Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Dire- Investidas
Tipo participação 2017 de acionistas
MEP avaliação 2018 Aumento (Redução) de caixa
toria e autorizadas a serem divulgadas em 03 de junho de 2020. 3. Resumo Planner Corretora de Valores S.A.
–
– 10.671 (23.338)
Controlada
100,00% 22.845
–
(512)
84 22.417 e equivalentes de caixa
das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adota- Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Controlada
100,00% 1.139
–
1.030
45 2.214 Caixa e equivalentes de caixa no
das para a elaboração das demonstrações contábeis foram as seguintes: Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/A
1
1 36.430 59.768
Controlada
100,00% 1.294
–
(22)
– 1.272 início do exercício
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo
25.278
–
496
129 25.903 Caixa e equivalentes de caixa no
regime de competência. Os rendimentos e as despesas de natureza finanfim do exercício
1
1 47.101 36.430
ceira são calculados com base no método exponencial, observando-se o Movimentação dos investimentos: (a) Planner Corretora de Valores (a) Refere-se a valores a pagar de comissões a agentes autônomos. (b) Re2018 2017
critério “pro rata” dia. b) Aplicações interfinanceiras de liquidez: São S.A. - A Corretora tem como objetivo atuar no mercado de títulos e valores fere-se, principalmente a valores a repassar relativos a proventos de deben- 18. Outras receitas operacionais:
apresentadas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos mobiliários em seu nome ou por conta de terceiros; (b) Planner Trustee turistas no montante de R$ 1.617 (R$ 1.227 em 2017). (c) Refere-se, subs- Consolidado
Recuperação de encargos e despesas
524 475
até as datas das demonstrações contábeis. c) Caixa e equivalentes de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - A Distribuidora tem
–
–
caixa: Compreendem os depósitos bancários disponíveis, aplicações inter- como objetivo atuar no mercado de títulos e valores mobiliários em seu tancialmente, a reclamações trabalhistas decorrentes de processos de Reversão de PLR de empregados
16
1
financeiras e títulos e valores mobiliários com conversibilidade imediata ou nome ou por conta de terceiros; (c) Planner Sociedade de Crédito ao Mi- ex-colaboradores da Prosper no montante de R$ 405 (R$ 470 em 2017). Variações monetárias ativas
215 351
com prazo original igual ou inferior a noventa dias, conforme prevê a Reso- croempreendedor S.A. - A Sociedade tem o objetivo de conceder financia- (d) Refere-se, substancialmente, a provisão para riscos fiscais decorrentes Atualização de depósitos judiciais
102 864
lução BACEN nº 3.604/08. d) Títulos e valores mobiliários e instrumentos mentos e prestar garantias a pessoas físicas, a fim de viabilizar empreendi- de auto de infração pela Receita Federal referente compensação de prejuí- Outras
Total
857
1.691
financeiros derivativos: Os títulos e valores mobiliários, classificados na mentos de natureza profissional, comercial e industrial, de pequeno porte, e zos fiscais no ano de 2007, no montante atualizado de R$ 2.271 (R$ 1.979
2018 2017
categoria “títulos disponíveis para venda”, são ajustados pelo valor de mer- a pessoas jurídicas classificadas como microempresas na forma da legisla- em 2017). 11.3. Demandas judiciais - Perdas judiciais: Os processos judi- 19. Outras despesas operacionais:
cado, sendo a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel e ção e regulamentação em vigor. Recursos de acionistas: Em 27 de setem- ciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e cível classifica- Consolidado
–
(5)
os valores de mercado é registrada em contrapartida à conta destacada do bro de 2017, a Companhia disponibilizou para a Corretora o montante de dos, com base na opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda Variação cambial passiva
(36) (181)
patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. Na categoria títulos R$ 9.150 e para a Distribuidora o montante de R$ 790, o qual foi utilizado possível não são reconhecidos contabilmente. Em 31 de dezembro de 2018, Ajustes operacionais
Atualização de passivos contingentes
(82) (132)
para negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos para absorção de prejuízos conforme previsto na circular nº 2403 do Banco
estes processos de natureza trabalhista e cível, totalizam R$ 36.690 (R$ Multas - BSM e CVM
(293) (472)
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e estão de- Central do Brasil. 9. Imobilizado de uso:
2018 2017 34.717 em 2017). 12. Recursos de debêntures: Em AGE de 28 de agosto Provisão para perdas com rateio de despesas com leilão (1.638)
–
monstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos
DepreOutras
(203)
(832)
de
2017
foi
deliberado
a
emissão
de
3.000
debêntures
de
10.000
CAD
e
até a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajustados ao valor de mer- Consolidado
Custo ciação Líquido Líquido
Total
(2.252) (1.622)
cado, computando-se a valorização ou a desvalorização decorrentes de tal Instalações
733 (717)
16
25 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 29 de setembro 20. Responsabilidades: A controlada Planner Corretora de Valores S.A. é
ajuste em contrapartida na adequada conta de receita ou despesa, líquida Móveis e equipamentos de uso
1.153 (1.114)
39
56 de 2017 sob o número 442.730/17-2, no montante de R$ 30.000, e integra- responsável pela administração de recursos de terceiros, clubes e fundos de
dos efeitos tributários, no resultado do período. e) Provisão para outros Sistema de comunicação, processamento
lizados R$ 10.000 com vencimento para 28 de agosto de 2022. Os saldos
investimentos,
cujos
patrimônios
líquidos,
em
31
de
dezembro
de
2018,
créditos de liquidação duvidosa: É constituída com base na expectativa de dados, transporte e segurança
2.731 (2.506)
225
179 corrigidos para 31 de dezembro de 2018 são de R$ 10.158 (R$ 10.203 em montam a R$ 15.036.677 (R$ 13.459.742 em 2017). 21. Gerenciamento da
de perdas na realização de valores a receber de clientes pelas operações Imobilizado de Uso
4.617 (4.337)
280
260 2017). 13. Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de
realizadas nos pregões da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, considerando os 10. Intangível: No consolidado, o ativo intangível está composto por softwa- R$ 28.318, dividido em 71.523.632 ações ordinárias nominativas, sem valor estrutura de capital: Visando o atendimento à Resolução nº 3.988 de 30 de
junho de 2011 do Banco Central do Brasil, a controlada Planner Corretora
critérios mínimos estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho res, no montante líquido de amortização de R$ 78 (R$ 108 em 2017).
nominal. 14. Receitas de prestação de serviços:
de Valores S.A., adotou uma política de gerenciamento de capital que consMonetário Nacional - CMN. f) Investimentos: Outros investimentos são ava- 11. Outras obrigações: 11.1. Fiscais e previdenciárias:
Consolidado
2018 2017 titui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguliados pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando Consolidado
2018 2017 Rendas de administração de fundos
23.785 18.692 ram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente
aplicável. g) Imobilizado de uso: É demonstrado pelo custo de aquisição, Fiscais e previdenciárias - Curto prazo
3.510 9.013 Rendas de assessoria técnica
9.878 6.048 e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natumenos as depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo Impostos e contribuições sobre lucros
247
4 Rendas de prestação de serviços fiduciários
–
5.745
reza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.
método linear considerando a vida útil econômica dos bens, sendo as prin- Impostos e contribuições a recolher (*)
3.173 9.005 Rendas de comissão e colocação de títulos
1.380 1.993 Risco operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implementação
cipais taxas anuais: 20% para equipamentos de processamento de dados e Impostos e contribuições diferidos
90
4 Rendas de corretagem de câmbio
360
667 de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com
10% para outros bens de uso. h) Intangível: São representados principal- Fiscais e previdenciárias - longo prazo
4.178
– Rendas de corretagem de operações em bolsas
21.604 17.956 a Resolução CMN nº 4.557/2017, que alcançam o modelo de gestão, o conmente por softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo Impostos e contribuições a recolher (*)
4.178
–
7.230 5.367 ceito, as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de
método linear, com base na vida útil estimada à taxa de 20% a.a. i) Valor de (*) Em agosto de 2017 a Planner Corretora de Valores aderiu ao processo Rendas de outros serviços
Total
64.237
56.468
documentação e armazenamento de informações, os relatórios de gerenciarecuperação dos ativos: O CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável PERT referente ao Auto de Infração de Distribuição Disfarçada de Lucros
2018 2017 mento do risco operacional e o processo de disclosure. Risco de mercado:
de Ativos estabelece a necessidade das entidades de efetuarem uma análi- (Processo Administrativo nº 16327.721480/2012-45), que em 31 de dezem- 15. Despesas com pessoal:
O gerenciamento de risco de mercado é efetuado pela área de Gestão de
se periódica para verificar o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado bro de 2018 o total do processo compreendia o montante de R$ 4.592 Consolidado
(9.270) (9.727) Riscos, que mantém independência com relação à mesa de operações. A
e intangível. Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, (R$ 4.587 em 2017). Durante o semestre findo em 30 de junho de 2011, as Proventos
Encargos
sociais
(3.751)
(3.473)
Instituição
se encontra apta a atender as exigências da Resolução CMN
a Administração não identificou nenhuma perda em relação ao valor controladas Planner Corretora de Valores S.A., e Planner Trustee Distribui(3.103) (2.769) nº 4.557/2017 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado,
recuperável de ativos não financeiros a ser reconhecida nas demonstrações dora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. aderiram ao programa para quita- Benefícios
(111) (141) nos prazos estabelecidos. Risco de Liquidez: Visando o atendimento a Refinanceiras. j) Ativos e passivos contingentes, provisões e obrigações ção de débitos fiscais estabelecido nas Leis nº 11.941/09, 14.129/06, Decre- Outras despesas
(16.235) (16.110) solução nº 4.557/2017 do Banco Central do Brasil, a Corretora adotou a
legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passi- to nº 50.512/09 e legislações posteriores, que requer o cumprimento de
16.
Outras
despesas
administrativas:
2018
2017
política de gerenciamento de liquidez que tem como principal objetivo garanvos contingentes e das obrigações legais são efetuadas de acordo com os diversas etapas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil - RFB, que
tir a capacidade de pagamento do grupo, onde são monitorados eventuais
critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos incluem, principalmente, a apresentação de informações, o pedido de extin- Consolidado
(11.193) (11.496) descasamentos entre ativos e passivos, objetivando avaliar a capacidade
Contingentes, aprovados pela Resolução nº 3.823/09, da seguinte forma: ção dos processos de débitos inscritos na Dívida Ativa da União e a homo- Consultoria (a)
(12.413) (11.275) financeira da instituição em obter recursos para honrar seus compromissos.
• Ativos contingentes: não são reconhecidos nas informações financeiras, logação/consolidação da modalidade de parcelamento pela RFB. Em 27 de Serviços técnicos especializados
(11.041) (10.088) Para maiores informações consultar a política de gerenciamento de liquidez
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua fevereiro de 2018, a Planner Trustee DTVM consolidou junto a Procuradoria Processamento de dados
(2.342) (2.549) disponível no site da organização. 22. Limites operacionais: As instituições
realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Passivos contin- Geral da Fazenda Nacional, os débitos tributários incluídos no REFIS da Lei Aluguéis
Comunicações
(799) (937) financeiras estão obrigadas a manter um Patrimônio de Referência compagentes: são incertos e dependem de eventos futuros para determinar se nº 11.941/09. 11.2. Diversas: a) Individual:
Despesas com serviços bancários e custódia
(913) (947) tível com os riscos de suas atividades, superior ao mínimo de 9,875% do
existe probabilidade de saída de recursos; não são, portanto, provisionados,
2018 2017 Despesas com condomínio, água e energia
(758) (877) Patrimônio Exigido. O Índice calculado para o exercício encerrado em 31 de
mas divulgados se classificados como perda possível, e não provisionados Credores diversos - País (a)
432 23 Despesas com manutenção e conservação
(660) (679) dezembro de 2018 é de 12,84% (17,45% em 2017). Valores calculados com
nem divulgados se classificamos como perda remota; • Provisões: são re- Total - circulante
432 23
(425) (437) base nas informações consolidadas do Conglomerado Financeiro (Corretoconhecidas nas informações financeiras quando, baseadas na opinião de (a) Refere-se a valores a pagar a partes relacionadas “Planner Corretora de Despesas com eventos, promoções e patrocínios
Despesas com material
(89) (154) ra, Distribuidora e Sociedade de Microcrédito). 23. Eventos subsequentes:
assessores jurídicos e da Administração, levando em conta a probabilidade Valores”. b) Consolidado:
2018 2017 Outras
(2.424)
(1.760) Em março de 2020, a pandemia de um novo “Coronavírus” trouxe impactos
de perda de uma ação judicial ou administrativa, for provável uma saída de Consultoria e assessoria (a)
3 910 Total
(43.057) (41.199)
recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos Credores diversos - País (b)
econômicos e financeiros a diversos segmentos, afetando, consequente3.175 1.543
sejam mensuráveis com suficiente segurança. As ações relativas a causas Obrigações por aquisição de bens e direitos
27
22 (a) Representadas, substancialmente, por comissões repassadas na inter- mente, os valores de investimentos. Considerando o cenário de incerteza
trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prováveis pelos assessores Outras despesas administrativas
atual, ainda não é possível avaliar os impactos advindos de uma desacele1.276 978 mediação de operações efetuadas com títulos e valores mobiliários.
2018 2017 ração econômica no resultado da Sociedade. A Administração da Sociedade
jurídicos e pela Administração são contabilizados com base na expectativa Despesa de pessoal
1.162 808 17. Despesas tributárias:
de perda da Administração e divulgadas em notas explicativas; • Obriga- Outros passivos
281 330 Consolidado
continuará com ações preventivas visando a segurança de todos e monito(477) (7.449) rando quaisquer alterações nas diretrizes emitidas pelos órgãos competenções legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a demandas judiciais Total - circulante
5.924 4.591 Outras despesas tributárias (a)
(477) (7.449) tes e/ou pelas autoridades locais de saúde.
que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de tribu- Demandas judiciais - trabalhistas (c)
405 470 Total
tos e contribuições e são provisionadas. Os depósitos judiciais são mantidos Demandas judiciais - tributários e outros (d)
2.288 2.231 (a) Substancialmente representado pela autuação da Receita Federal proA Diretoria
em conta de ativo, sem serem deduzidos das provisões para passivos Total - longo prazo
2.693 2.701 veniente do processo de desmutualização das Bolsas ocorrido em 2007.
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1SP 110330/O-6
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Planner Holding Financeira S.A. - e suas controladoras, de acordo com os princípios éticos relevantes previs- as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
São Paulo - SP. Opinião com modificação sobre as demonstrações con- tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controtábeis: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolida- emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
das da Planner Holding Financeira S.A. (“Companhia”), que as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita- fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administra- auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de exprescompreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de de- mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
zembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta- fundamentar nossa opinião com ressalva. Ênfase: Chamamos a atenção operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa para a Nota Explicativa n° 01, onde indica que tendo em vista a apresenta- sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradata, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo ção de prejuízos operacionais recorrentes, a Administração da controlada das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidas principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis Planner Corretora de Valores S.A., em conjunto com seus acionistas, está dar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter- ção; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
efeitos do assunto incluído no parágrafo de base para opinião com ressalva, em busca de adequar sua estrutura operacional e financeira dentro do seu nativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilida- contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoas demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam ade- atual volume de negócios, manutenção dos índices de Basileia em patama- des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos ria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi- res superiores aos requeridos pelo Banco Central do Brasil, e desenvolvi- objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continanceira individual e consolidada da Planner Holding Financeira S.A. em mento de um planejamento estratégico que reverta a situação financeira tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente- nuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidada de suas atual. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Cha- mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidadas para o exer- mamos a atenção para Nota Explicativa n° 11, onde consta que a controlada nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificacício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Planner Corretora de Valores S.A. no primeiro semestre de 2011 aderiu ao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi- ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conBrasil. Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contá- Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) da Lei n° 11.941/09, cujo proces- leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
beis consolidadas: Conforme comentado na Nota Explicativa nº 7.1 às so de adesão a este REFIS requer o cumprimento de diversas etapas, entre relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
demonstrações contábeis, a controlada Planner Corretora de Valores S.A. as quais o pedido de extinção dos processos e a homologação da referida erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun- Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos
possui valores a receber pendentes de realização acima de 360 dias, para inscrição nesse programa. Em 31 de dezembro de 2018, a homologação e to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contáos quais a Administração indica estar em fase de negociação e acordo. Não consolidação dos débitos tributários incluídos neste REFIS encontravam-se econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represenobstante, não tivemos acesso as referidas negociações e acordos em anda- pendentes por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bratam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
mento. Consequentemente, nas circunstâncias, não nos foi possível concluir Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
sobre a eventual necessidade de complemento do montante de Perdas Es- anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi- com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os restimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) em 31 de dezem- de 2017, apresentados para fins comparativos, foram por nós auditados, ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
bro de 2018. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi- onde emitimos relatório datado de 03 de junho de 2020, sem modificação, contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em contendo ênfase sobre os mesmos assuntos reportado acima no parágrafo executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada de ênfase. Responsabilidades da Administração e da governança pelas como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda- que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 03 de junho de
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elabora- mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul- 2020. BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1.
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia ção e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode David Elias Fernandes Marinho - Contador - CRC 1 SP 245857/O-3.
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DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
AIRTON RIBEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 23/04/1962, MOTORISTA, NATURAL DE
SANTA ROSA DE VITERBO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
GERSINO VIRGILIO RIBEIRO E DE ILIDIA DOS REIS RIBEIRO; E SOLANGE MARIA DA SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/02/1968,AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NATURAL DE RIO
FORMOSO - PE, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHADE MANOEL FRANCISCO
DA SILVA E DE CLEONICE MARIA DA SILVA.
JOÃO PAULO MAFRA DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/11/1988,
ORIENTADOR ESPORTIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOÃO MAFRADE OLIVEIRA E DE MARIAAPARECIDA LEÃO DA SILVA OLIVEIRA;
E ROSILENE MONTEIRO DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/05/1989,
VENDEDORA, NATURAL DE ÁGUA BRANCA- PB, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHADE OSVALDO VICENTE DE SOUSA E DE GRACIETE MONTEIRO DE SOUSA.
EDUARDO SILVA DE LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/06/1993, ANALISTA
ADMINISTRATIVO, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO SP, FILHO DE REGINALDO BATISTA DE LIMA E DE ROSANGELA APARECIDA DA SILVA LIMA; E
DENISE FLORIANO GOMES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 11/04/1987, ANALISTA
FINANCEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE WILSON OLIVEIRA GOMES E DE ANA MARIA FLORIANO GOMES.
DIEGOAPARECIDO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/04/1988, ANALISTA
DE VENDAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ IVAN DOS SANTOS E DE OLINDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS; E TATIANY
ALMEIDA FERNANDES DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 17/10/1991, ANALISTA
DE ATENDIMENT O, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO SP, FILHA DE CICERO ADILSON FERNANDES DE SOUSA E DE CILENE FREIRE DE ALMEIDA.
DANIELRIBEIRO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 30/07/1996, DESENHISTA DE
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSE VALE DA SILVA E DE MARISA AMELIA RIBEIRO; E PATRICIAALVES
BEZERRA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 08/07/1993, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE HELIO ALVES BEZERRA E DE
ELIANEALVES BEZERRA.
DAVID ELIZEU BISPO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/08/1983, TAXISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MAURO
JOSÉ DA SILVA E DE LÚCIA MARIA BISPO DA SILVA; E TERENCE ALEXANDRIA DOS SANTOS,
BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDAAOS 04/06/1982, PEDAGOGA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
E DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS.
MAURICIO VIANA DE MOURA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/05/1995,
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE SERGIO DE MOURA E DE CATIA SIRLENE PEREIRA VIANADE MOURA;
E SUELEN VASCONCELOS RODRIGUES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/09/
1996, FARMACÊUTICA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE DEUSDEDIT RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA SOCORRO VASCONCELOS
PEREIRADA SILVA.
ELISVALDO FROZ DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 11/09/1997, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NATURAL DE PINDARÉ-MIRIM - MA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO SP, FILHO DE MARIADOMINGAS FROZ DOS SANTOS; E DANIELASOUSA MESSIAS,BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/10/1993,AUXILIAR DE RH, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADAIRME MESSIAS E DE ANA LUCIA SOUSA
MESSIAS.
RENATO DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/03/1997,
ANALISTA DE OUVIDORIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE NOEL FERREIRA DA SILVA E DE JUSCILENE FEREIRA DOS SANTOS; E
LUANAPEREIRA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 29/07/1996, ESPECIALISTA DE
INDUSTRIA ALIMENTAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA E DE ANA PEREIRA DASILVA.
DHIEGO ALAN BRITO DASILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 10/01/1994, ANALISTA DE
NEGÓCIOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE RONALDO GOMES DASILVA E DE MARIAERINETE BRITO DASILVA; E KARINA SULAMITA
DA SILVA DIAS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/04/1993, CONSULTORA DE MODA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ELIS
DIAS DE SOUZA E DE TEREZINHAAUGUSTA DA SILVA SOUZA.
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EDMILSON JUNIO ALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 12/10/1984,
GERENTE COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE EDMILSON SANTOS E DE MARGARIDA ALVES DE ALMEIDA; E DAYANE
PEREIRAREIMBERG, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 11/08/1989,AUXILIAR ADMINISTRATIVA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE GILBERTO
REIMBERG E DE ELINETE PEREIRAGONÇALVES REIMBERG.
ALAN CORREA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/02/1996, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO CORREA DOS SANTOS E DE MARCIA SOUSA CORREIA; E
CAROL STEFANI DOS SANTOS DIAS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 19/01/1998,
ESTAGIÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE CARLOS GERALDO DIAS E DE ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.
FELIPE AFONSO FERNANDES DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/02/1997,
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ISMAEL SABINO DASILVA E DE OTALIA FERNANDES DASILVA; E MARIANA DA SILVA
OLIVEIRA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 22/09/1980, ATENDENTE, NATURAL DE UTINGA
- BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE VALDIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
E DE JANDIRA LUCAS DASILVA.
NEEMIAS OLIVEIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/04/1992, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO SP, FILHO DE JOSE CARLOS DA SILVA E DE REGIANE OLIVEIRA DA SILVA; E ANA PAULA PAPP,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 16/05/1992, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ ROBERTO PAPP
E DE LEONICE APARECIDA TARTAROTTI PAPP.
HEITOR MORAIS BEZERRA DASILVA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 06/01/1993,ANALISTA
DE MARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE HELENO BUENO BEZERRA DA SILVA E DE LUZIA ADELIASOARES DE MORAIS SILVA; E
ALINE STHÉPHANIE MURBACH DE MELLO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 15/12/1994,
ANALISTA DE QUALIDADE PLENO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARCOS MURBACH DE MELLO E DE MARLENE ALVES FERREIRADE
MELLO.
EDMIR FIRMINO DE SOUZA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 20/07/1981, INSPETOR DE
TRÁFEGO, NATURAL DE CAMPO ALEGRE -AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0182875-17.2009.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 40ªVara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Paula Velloso Rodrigues Ferreri,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a THEODOMORIO DIAS, CPF 148.400.141-91, SIDNEY MANIERO, CPF 007.923.738-04, CÉLIA MANIERO, CPF 030.014.828-34, YULE
DE OLIVEIRA GIACHETTA,CPF 176.049.028-80,WLADIMIR GIACHETTA,CPF 008.543.108-78 e CECILIA LEBEIS DIAS, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Domingos Amato e outro,objetivando a outorga definitiva do apto.
101,na Rua Alves Ribeiro 398,Cambuci,transcrição 1983,6ºORI/SP.,contribuinte 034.016.0134-2,devidamente quitado.Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2020.
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Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar
www.donhaleiloes.com

177 veículos

CNPJ 04.408.306/0001-32 - NIRE 35216843871
Convocação à Reunião de Sócios
Vimos pela presente, convocar V. Sas. para comparecem à reunião de sócios da Sociedade, nos termos do § 3º do artigo 1.152
do Código Civil, que será realizada em 09.02.2021, em 1ª chamada às 10h00 e 2ª às 10h30, na sede da Sociedade, Rua
Vieira de Moraes, n° 1.290, sala 9, bairro Campo Belo, São Paulo/SP, que terá como objetivo deliberar sobre: (i) tomar conhecimento do falecimento do Sr. Carlos Alberto Taborda; (ii) nomeação de novo administrador; (iii) alteração das cláusulas 7ª e
8ª do Contrato Social; (iii) informar o exercício da opção de compra das quotas do sócio falecido, nos termos da cláusula 16ª
do Contrato Social; (iv) alteração das cláusulas 4ª e 5ª do Contrato Social; e (v) alteração e consolidação do Contrato Social.
A presente convocação é realizada pelas sócias remanescentes, uma vez que o sócio majoritário e administrador da sociedade faleceu, prevalecendo a liberalidade de convocação, consoante o inciso I do artigo 1.073 do Código Civil. São Paulo,
29.01.2021 Atenciosamente, Sandra Mara Falótico Taborda - Sócia e Fernanda Falótico Taborda - Sócia.
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1047118-82.2019.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERANICE MARIA DA SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ 26.606.967/0001-05, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Attuale Indústria e Comércio de Produtos Plasticos Ltda. Epp., alegando em
síntese a inexigibilidade do débito em razão do pagamento já realizado das notas fiscais sob números 19 e 20, requerendo o
cancelamento definitivo da indicação a protesto objeto da presente demanda, bem como a condenação ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS
[2,3]
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COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E
VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

TERÇA-FEIRA
Leilão 11h30

11 3651-8800
LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
COLISÃO: 2008 2017 206 2008 2 207: 2012 2013 2011 208 2016 2017 307 2008 2009 308 2012 2013 408 SEDAN 2011 2012 AGILE 2012 AIRCROSS 2016 2017 AMAROK 2017
2018 2 ARGO: 2017 2018 2017 2018 ASTRA 2011 AZERA 2010 2011 C3 PICASSO 2011 2012 CB 300 2011 2012 CB 500 X 2018 CBR 600F 1998 CELTA 2011 2012 2 CG 125: 2009
2014 2 CG 150: 2010 2012 2013 3 CG 160: 2016 2018 2019 2019 CLASSIC 2007 2008 4 COBALT: 2012 2013 2019 2020 2012 2015 2016 7 COROLLA: 2005 2002 2003 2014
2015 2018 2019 2018 2015 2016 2013 2014 2 CRONOS: 2018 2019 2018 2019 DISCOVERY 3 2008 2009 ECOSPORT 2017 EQUINOX 2019 2020 2 ETIOS: 2020 2012 2013 11
FIESTA: 2003 2004 2005 2009 2015 2009 2013 2014 2014 2015 2014 2015 2012 2013 2006 2007 2013 2014 FIORINO 2011 2012 2 FIT: 2015 2016 2008 2 FLUENCE: 2015
2016 2012 2013 2 FOCUS SEDAN: 2004 2002 2003 4 FOX: 2009 2012 2010 2011 2011 2012 FUSCA 2013 FUSION 2013 2014 8 GOL: 2013 2014 2006 2010 2011 1996 2002
2003 2018 2012 2013 2014 2015 2 GOLF: 2002 2003 2014 5 HB20: 2019 2017 2014 2013 2014 2014 2 HILUX: 2013 2013 3 JETTA: 2013 2018 2019 2011 2012 9 KA:
2020 2009 2021 2016 2017 2018 2005 2006 2017 2018 2014 2015 2018 2019 KICKS 2019 2020 L200 TRITON 2013 LOGAN 2009 2010 MONSTER 2019 2020 4 MONTANA:
2010 2011 2013 2011 2013 2014 NINJA 650R 2011 NINJA ZX-10R 2019 2020 10 ONIX: 2017 2018 2019 2020 2019 2019 2019 2020 2019 2018 2019 2012 2013 2018 2019
2018 2019 PAJERO FULL 2018 2019 4 PALIO: 2012 2013 2013 2014 2016 2010 4 PRISMA: 2019 2016 2017 2014 2015 2016 PUNTO 2011 2 RANGER: 2016 2017 2016 2017 2
RENEGADE: 2015 2016 2019 S10 2010 SANTANA 1994 3 SAVEIRO: 2010 2011 2012 2013 2011 2012 SIENA 2011 2012 SORENTO 2010 2011 2 SPIN: 2012 2013 2013 2014
SPORTAGE 2012 2013 SPRINTER 2015 2016 TORO 2019 2020 3 UNO: 2011 2012 2006 2011 2012 4 UP: 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VECTRA 2000 3 VERSA:
2013 2014 2012 2013 2012 2013 VIRTUS 2018 2019 VOYAGE 2019 2020 WR-V 2017 2018 X6 M 2011 2012 X-TRAIL 2008 2009 XTZ 150 CROSSER 2020 YARIS 2019 2020 YBR
125 FACTOR 2014 2015 Z1000 2016 2017 ZAFIRA 2008 2009 ENCHENTE: POLO SEDAN 2008 2009 PRISMA 2010 2011 ROUBO/FURTO: LANCER 2013 2014 PALIO 2015 2016
STRADA CD 2018
Nº dos Chassis: 34038841 Normal 38107870 Recortado 38501382 Normal 3J276997 Normal 3T004855 Recortado 4J369510 Normal 58236949 Normal 58587943 Normal 64876211 Remarcado
6B574331 Normal 6T188778 Normal 78004467 Normal 8B068054 Normal 8R155526 Normal 8Z205025 Recortado 94128406 Normal 98384109 Normal 98409765 Normal 9A497707
Normal 9B090125 Normal 9C156200 Normal 9G021672 Normal 9P016924 Normal 9R034541 Recortado 9W000426 Normal A4337180 Normal AC449748 Normal AG508954 Normal
AJ403165 Normal AR070526 Recortado B1155198 Normal B4100880 Recortado B5133592 Normal BA525848 Recortado BB075277 Normal BB258306 Normal BB287416 Recortado BB318622
Normal bfs00383 Normal BG142284 Normal BP119341 Normal BP132172 Normal C0291369 Normal C2219574 Normal C4105744 Recortado C4124331 Normal c6632159 Normal C8916246
Recortado CB285901 Recortado CB501193 Normal CG055315 Normal CG146894 Normal CLZ97140 Normal CM062425 Recortado CP085465 Normal CR023580 Normal CR175990 Recortado
D2000300 Recortado D2106682 Normal D6603518 Normal D7334137 Normal D8009591 Normal D8392151 Recortado DB007057 Normal DB146786 Normal DB156952 Normal DB354172
Normal DCD81755 Normal DG033113 Recortado DG172417 Recortado DL400404 Normal DL805943 Recortado DL812988 Normal DM077197 Normal DM667716 Normal DP045068 Recortado
DP058805 Normal DR403331 Normal E2629576 Recortado E5875303 Normal EB148947 Normal EB204839 Recortado EB711105 Normal EG364547 Recortado EK452401 Normal EM158308
Normal EP035327 Normal EP130678 Recortado EP236698 Recortado EP260043 Recortado ER124244 Normal ER807573 Normal EU003782 Normal EW271137 Recortado F0046454 Normal
F0225300 Recortado F8175060 Normal FB751305 Normal FB764694 Recortado FB818287 Normal FP513371 Recortado FT520484 Normal G0045098 Recortado G2267943 Normal G7604272
Recortado GB151666 Recortado GE112134 Recortado GG162447 Recortado GK003738 Normal GL863765 Normal GR133076 Normal GZ202177 Recortado H8410207 Normal HB001205
Normal HB045555 Normal HB507470 Normal HFS00115 Normal HG159077 Recortado HJ446441 Normal HJ454761 Normal HP755511 Recortado HT516570 Recortado HT521689 Normal
J0387630 Recortado J8054329 Recortado J8176925 Normal JA017669 Normal JG248083 Normal JR001771 Normal JT150269 Normal JY235342 Normal JYH38822 Normal JYH46155
Recortado JZ104768 Normal K0419623 Recortado K8220386 Normal KB236543 Normal KB240568 Normal KG157790 Recortado KG160458 Recortado KG210398 Recortado KG430059
Recortado KG467709 Normal KJA00893 Normal KK256686 Recortado KM142003 Normal KP050090 Recortado KP507098 Recortado KR039481 Normal KR100232 Normal KT513424
Recortado KU028663 Recortado KU029211 Recortado L0018793 Normal L0202627 Normal L5030115 Recortado L8480203 Normal LB107989 Recortado LB148158 Normal LB148722
Normal LB204056 Recortado LFS00060 Normal LKC68505 Recortado LM000408 Normal LS575503 Normal LT097363 Normal M8059156 Normal RP004625 Recortado TT156912 Recortado
wm800244 Normal YB137779 Recortado
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
MATHEUS FERREIRADA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA(09/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP, FILHO
DE JOSÉ GERALDO DA SILVA E DE LUCIANA FERREIRA DA SILVA. RAYANE CRUZ FERREIRA,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORADE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (09/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
RAIMUNDO NONATO MESQUITA FERREIRA E DE ANTONIA ROGELMA CRUZ BRAGA.
WILSON SANTOS SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE MIDIA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ PEREIRA DA SILVA E DE ROSILDADE JESUS SANTOS SILVA. KÁTIAREGINALEITE, ESTADO
CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTADE PROCESSO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/
06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EMBU DAS ARTES, SP, FILHADE JOSE PAULO LEITE E DE
ELENILZA DOS SANTOS FARIAS LEITE.
BRUNO DE SOUZA AMORA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONFERENTE DE MÓVEIS,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (27/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARIA AMORA E DE ANA DE SOUZA. LUCIANA SANTOS
RODRIGUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM CAMPINA GRANDE,
PB NO DIA (25/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE LUCIANO RDORIGUES DOS SANTOS E DE MARIA DE LOURDES SANTOS RODRIGUES.
MARCIO LEANDRO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA E DE INES LEANDRO DA SILVA. GRACILENE
TARGINO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PSICOLOGA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (23/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE AMAURI TARGINO DA SILVA E DE GRACIETE NOBREGA DA SILVA.
ALEX SANDRO DAVID BENITE, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/09/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JANDIRA BENITE. MARCELA PRADO SOUZA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(15/06/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ PRADO DA
SILVAE DE VILMA BARBOSA DE SOUZA SILVA.
LEONARDO CAVALCANTE COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (07/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MONTEIRO COSTA E DE MARIAAPARECIDA CAVALCANTE COSTA.
ELISANDRA ABREU GUIMARÃES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA
EM EUCLIDES DA CUNHA, BA NO DIA (04/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAYMUNDO DANTAS GUIMARÃES E DE LOURDES
ABREU GUIMARÃES.
VICTAU TURENNE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO RNE Nº V901256-J PERMANENTE,
NASCIDO EM HAITI NO DIA (26/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JUNETTURENNE E DE MARIE CIANE ROSEME. MARIE SANDIA VIL, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM HAITI NO DIA (29/09/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE FRITZNER VIL E DE OLIVEALDOPHE.
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
ABASTECIMENTO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(17/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO DOS SANTOS E DE MARIA DAS DORES
RODRIGUES SANTOS. CAMILA DOS SANTOS MACIEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO DA SILVAMACIEL E DE MARIA EUNICE
DOS SANTOS MACIEL.
FABIO DAMASCENO DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE ACESO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ROBERTO DIAS E DE SANDRA APARECIDA
DAMASCENO DIAS. INGLICYMENDES CARVALHO,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA(04/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VANDERLEY CARVALHO E DE NEIDE MENDES
DOS PASSOS.
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POWERCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ/MF 29.883.520/0001-71 - NIRE 35.300.514.319
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Janeiro de 2021.
Data, Hora, Local: 04.01.2021, 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar, a remuneração global da Diretoria. Artigo 10: É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o
Parte, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Francisco Vianna ato praticado por qualquer Diretor, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em
Furquim Werneck Júnior; Secretária: Luciene Aparecida Machado. Deliberações Aprovadas: 1. obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da
Eleger o membro da Diretoria: Francisco Vianna Furquim Werneck Júnior, brasileiro, divorciado, responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Artigo
empresário, RG nº 58.948.961-6 SSP/SP, CPF nº 000.791.026-62, com endereço comercial em São 11: Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos
Paulo/SP, para Diretor Presidente. 2. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente
crime que o impeça por lei de exercer atividades mercantis. 3. Consolidar o Estatuto Social. Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral. No exercício de suas funções, Diretores poderão
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.01.2021. Acionistas: Powercom Investimentos e realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos
Participações Ltda. Por seus representantes legais: Francisco Vianna Furquim Werneck Júnior, objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pelos acionistas,
Luciene Aparecida Machado. Francisco Vianna Furquim Werneck Júnior. Mesa: Francisco Vianna observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. § 1º: A Diretoria reunirFurquim Werneck Júnior - Presidente, Luciene Aparecida Machado - Secretária. JUCESP nº se-á sempre que convocada por qualquer Diretor, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com
25.131/21-7 em 12.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
antecedência mínima de 48 horas, e a reunião somente será instalada com a presença de todos os seus
Anexo I - Estatuto Social da POWERCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - Capítulo membros. Será considerada regular a reunião de Diretoria em que todos os Diretores compareçam,
I - Denominação Social, Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º- A POWERCOM independentemente de convocação prévia. § 2º: As reuniões de Diretoria poderão ser realizadas por
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será
este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. § Único: A expressão fantasia considerada presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que
da Companhia será PowerCom. Artigo 2º: A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na cidade de participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fax
São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 5º andar – Sala 524-A – Itaim Bibi – CEP: ou e-mail que identiﬁque de forma inequívoca o remetente. § 3º: Ao término da reunião, deverá ser
04538-905, na cidade de São Paulo/SP, podendo por deliberação da Assembleia Geral, abrir, transferir lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Diretores ﬁsicamente presentes à reunião, e
e extinguir ﬁliais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os
parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a (i) votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão
Comercialização de energia elétrica; (ii) Comercialização varejista de energia elétrica, que compreende igualmente constar no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, devendo a cópia da carta, fax
a comercialização de energia e intermediação da compra e venda de energia elétrica, bem como a ou e-mail, conforme o caso, contendo o voto do Diretor ser juntada ao livro logo após a transcrição da
representação de agentes com participação facultativa junto à Câmara de Comercialização de Energia ata. § 4º: As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos seus
Elétrica – CCEE ou seu sucessor, para ﬁns de assunção das obrigações relativas à comercialização membros. Artigo 12: Exceto disposição em contrário neste Estatuto, a Companhia será representada
varejista de energia elétrica, nos termos das normas aplicáveis; (iii) Intermediação de compra e venda (i) isoladamente por 01 Diretor; ou (ii) por 01 procurador, com poderes especíﬁcos e devidamente
de energia elétrica a terceiros; e (iv) Prestação de serviços de gestão contratual, consultoria técnica, constituído nos termos deste Estatuto Social. § Único: As procurações deverão ser outorgadas
consultoria de investimentos, consultoria de planejamento relacionados à área de energia elétrica. isoladamente por 01 Diretor, devendo especiﬁcar os poderes outorgados e terão o prazo máximo de 01
Artigo 4º: A Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Capital Social e Ações: ano de validade, exceto pelas procurações ad judicia, que poderão ter prazo indeterminado. Capítulo
Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$5.000.000,00, V - Conselho Fiscal: Artigo 13: Será instalado, o Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições
dividido em 50.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º: Todas as ações estabelecidas em lei, será composto por 03 membros e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis
representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere pela Assembleia Geral. § 1º: O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será
a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. § 2º: Os acionistas têm direito de preferência, instalado mediante solicitação de acionistas, de acordo com as disposições legais. § 2º: A remuneração
na proporção de suas respectivas participações, para participar dos aumentos de capital social da dos membros do Conselho Fiscal é ﬁxada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o disposto
Companhia. Capítulo III - Assembleias Gerais: Artigo 6º: As Assembleias Gerais realizar-se-ão, no § 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. § 3º: O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará
ordinariamente, nos 4 meses subsequentes ao término do exercício social para deliberar sobre o na primeira AGO realizada após a sua instalação, sendo permitida a reeleição de membros do Conselho
disposto na Lei nº 6.404/76, e extraordinariamente, sempre que o exigirem os negócios sociais, sendo Fiscal. § 4º: Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. § 1º: A Assembleia ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição
Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de de membro para o cargo vago. § 5º: Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei,
convocação, ressalvado o pedido de instalação do Conselho Fiscal, o qual poderá ser formulado em sempre que necessário e analisará, aos menos trimestralmente, as demonstrações ﬁnanceiras. § 6º: O
qualquer Assembleia Geral, ainda que tal matéria não conste da ordem do dia. § 2º: As Assembleias Conselho Fiscal se manifestará por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros.
Gerais serão convocadas nos termos conforme previsto na Lei nº 6.404/76, devendo, para tanto, serem Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: Artigo 14: O exercício
observadas todas as formalidades previstas em lei e neste Estatuto. Havendo quórum legal de social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. § 1º: Ao ﬁm de cada
instalação, as Assembleias Gerais serão presididas por qualquer acionista ou diretor. O presidente da exercício social, a Diretoria procederá à elaboração das demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, com
Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. § 3º: O acionista ou seu representante observância dos preceitos legais pertinentes. § 2º: A Companhia deverá levantar balanços trimestrais,
legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade e conforme regulamentação societária. Artigo 15: Juntamente com as demonstrações ﬁnanceiras do
do mandato que conﬁa poderes para tanto, se for o caso. § 4º: As atas das Assembleias Gerais deverão exercício, a Diretoria apresentará à AGO proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício,
ser assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes e lavradas no livro de Atas das observada a seguinte ordem: (i) 5% do lucro líquido do exercício serão alocados para a reserva legal,
Assembleias Gerais, contendo a indicação resumida do sentido do voto dos acionistas presentes, dos até atingir 20% do capital social, sendo que no exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos
votos em branco e das abstenções. § 5º: Independentemente das formalidades prescritas em lei e no § montantes das reservas de capital exceder a 30% do capital social, não será obrigatória a destinação
2º deste Artigo 6º, acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecem todos os de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; e (ii) 25% do lucro líquido ajustado, na forma
acionistas. Artigo 7º: As matérias submetidas às Assembleias Gerais serão aprovadas segundo o prevista pelo Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, serão distribuídos como dividendo obrigatório aos
quórum da Lei da Sociedade por Ações. Capítulo IV - Administração da Companhia: Artigo 8º: A acionistas. Artigo 16: A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
Companhia, conforme disposto na Lei nº 6.404/76 e no presente Estatuto Social, será administrada por capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. A
uma Diretoria composta por 02 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, sendo responsáveis Assembleia Geral também poderá distribuir dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou
pela administração, representação e implementação das deliberações aprovadas nas Assembleias reserva de lucros existentes, apurados em exercícios anteriores, ou dividendos intercalares com base
Gerais. Os membros da Diretoria serão eleitos pela Assembleia Geral. § 1º: Os Diretores serão nos resultados do exercício corrente, dando-se a distribuição, neste último caso, ad referendum da
investidos nos seus cargos, independentemente de caução, mediante assinatura do termo de posse Assembleia Geral. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo 17: A Companhia entrará em
lavrado no livro de Atas das Reuniões de Diretoria. § 2º: O mandato dos membros da Diretoria será de liquidação os casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou
3 anos, permitida a reeleição. § 3º: Os administradores, que poderão ser destituídos a qualquer tempo liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as
nos termos deste Estatuto Social, permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo formalidades legais e o disposto neste Estatuto Social. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo
se diversamente deliberado pela Assembleia Geral. Caso o substituto venha a ser investido, este 19: Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
completará o mandato do administrador substituído. Artigo 9º: Cabe à Assembleia Geral estabelecer regulados de acordo com as disposições da Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.

RENAN CUSTODIO SANTOS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CUSTODIO FRANCISCO DA SILVAE DE ANA MARIS DOS
SANTOS. MARCELA SOBREIRA MARQUES, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSVALDO DOS SANTOS MARQUES E DE MARIA
JOSE SOBREIRA MARQUES.

ÍCARO GABRIEL CRUZ, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTADE MARKETING, NASCIDO
EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (18/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO CRUZ E DE CLAUDIAFERNANDA FIORAVANTI
CRUZ. ISABELLA CYRILLO CHIBEBE DE MENDANHA ARRISCADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (19/06/2000),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO HENRIQUE
MENDANHA DE FARIA ARRISCADO E DE FERNANDA DO AMARAL CYRILLO ARRISCADO.

MARCO ANTONIO BARALDI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE DE PROJETOS,
NASCIDO EM LINS, SP NO DIA (10/04/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ BARALDI E DE WALDIRATURRA BARALDI. FABIANE OLIVEIRA
MOREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP
NO DIA(27/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MANOEL PEREIRA MOREIRA E DE MARIA SILZA DE OLIVEIRA MOREIRA.

LUCIANO PEREIRA DASILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM POÇOS DE CALDAS, MG NO DIA (31/07/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ITAMAR JOSE DASILVA E DE GENI PEREIRA. VANESSA DORILEO DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (11/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS E DE SONIA REGINA DORILEO DOS SANT OS.

RICARDO FUDABA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR DE
INTELIGÊNCIAAR TIFICIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RICARDO FUDABA E DE MARIA
DA PENHALOPES FUDABA. SABRINALIMA LEOPOLDINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ANALISTA DE PROCESSOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/10/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EGNALDO CAMPOS LEOPOLDINO
E DE FLAVIA PAIVA DE LIMALEOPOLDINO.

JOSINALDO JOSÉ CAMILO SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO MANOBRISTA, NASCIDO
EMAREIA, PB NO DIA (27/12/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ CAMILO FILHO E DE MARIA DE SOUSASILVA. MARIA ETIENE DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃOAUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM PORTO CALVO,AL
NO DIA(31/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE
JOSÉ AMARO DOS SANTOS E DE AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.

RODRIGO DE VASCONCELOS RODRIGUES BIZERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(07/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO RODRIGUES BIZERRA E DE MARIA
HELENISA DE VASCONCELOS RODRIGUES. CARINA DO CARMO JACINTO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/08/1981),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ JACINT O
FILHO E DE MARIA DO CARMO DA SILVA JACINT O.
MARCELO SAMPAIO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SERVENTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA(07/04/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS E DE ROSANA MARIA SAMPAIO DOS
SANTOS. MIRIAN CARINA NOGUEIRA LIMA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE,
NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (26/11/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALEXANDRE DA SILVA LIMA E DE TEREZA NOGUEIRA.
MAURICIO MOURADOS SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (26/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO JANIO BARBOSA DOS SANTOS E DE MARIAMOURADOS SANTOS.
TATIANE HONORIO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (24/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEVERINO HONORIO DE OLIVEIRAE DE CLEMENCIAMESSIAS DA SILVA DE
OLIVEIRA.

RICHARD DASILVADA ROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (04/11/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO CAETANO DO SUL, SP,
FILHO DE GERSON LUIZ DA ROS E DE MARTA MARIA DA SILVA DA ROS. KARINA PEREIRA DE
SOUZA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PROGRAMADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA(25/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE
SÉRVULO DE SOUZA LIMA E DE CECI PEREIRA DE SOUZA.
FRANCISCO TESSAROLLO ALVES DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOANALISTADE
SISTEMAS, NASCIDO EM VIÇOSA, MG NO DIA (09/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CELITO ALVES DA SILVA E DE WILMA MARIA
TESSAROLLOALVES DASILVA. LUANASILVA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
FUNCIONÁRIA PÚBLICA, NASCIDAEM SANTA CRUZ DO SUL, RS NO DIA (05/05/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS E
DE ELZA MARIA DA SILVA DOS SANTOS.
PEDRO LUIZ VALLÉRIO BORGES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER GRAFICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE AGUINALDO BORGES DOS SANTOS E DE GISLAINE
JOAQUIM VALLERIO DOS SANTOS. KARINE LEME DACRUZ, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1997), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VANDERLEI VIERA DA CRUZ E DE
SILVANAAPARECIDA LEME.

GABRIEL BRUNO CAPPELLI SOZZI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EMATIBAIA, SP NO DIA(17/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉAUGUSTO SOZZI E DE SANDRACAPPELLI SOZZI. THAMY OLIVEIRA
WATANABE, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTADE PLANEJAMENTO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ELIZEU KAZUAKI WATANABE E DE TELCA MARIA DE OLIVEIRA WATANABE.

FRANCISCO MARQUES BENEVIDES JÚNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO MARQUES BENEVIDES E DE ANGELA
ISMAEL BENEVIDES. HINARA GALBINE SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/12/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE ANIBALRODRIGUES DOS SANTOS E DE HIRLENE
GALBINE DOS SANTOS.

SILVIO LIMA MACEDO DE SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO OPERADOR DE
INJETORA, NASCIDO EM JEQUIÉ, BA NO DIA (02/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DEALCIDES SANT OS MACEDO E DE ZULMIRAVIEIRALIMA.
JUCIENE LIMA DE SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO COPEIRA, NASCIDAEM
JEQUIÉ, BANO DIA (09/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ALIRIO ALVES DE SANTANA E DE MERIDIANA VIEIRA LIMA.

LUAN SILVAGOMES DE SOUSA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (03/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NILTON GOMES DE SOUSA E DE ANTONIA DE MARIA SILVA. KETLEN JULIANA
DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM CORURIPE,AL
NO DIA(30/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE
ALCIDES BIANA DOS SANTOS E DE LENAIDE MARIA DOS SANTOS.

THIAGO DOS SANTOS GUIMARÃES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PRODUTOR DE
CASTNG, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(06/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DEANTONIO ROBERTO GUIMARÃES E DE TANIA VALENTINA
DOS SANTOS. FRANCESCO PIO CUCINELLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDO EM SAN SEVERO - ITÁLIA NO DIA (17/04/1998), RESIDENTE E
DOMICILIADO SAN SEVERO, ITÁLIA, FILHO DE MARIO CUCINELLO E DE SOCCORSA MARIA
VINCENZA COLANERO.

KAROLINE FERNANDES PINT O , ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SANT OS, SPNO DIA (19/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE MANOEL FERNANDO PINTO E DEALDA CRISTINA
FERNANDES PINTO. CAMILA ORNELLAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃOANALISTADE
OPERAÇÃO, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA (02/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORLANDO ROBERTO DE ORNELLAS FILHOS E DE ELVIA
MARIA DE SOBRAL ORNELLAS.

HIANSLLE LEONARDO DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ACABADOR,
NASCIDO EM UNIÃO DOS PALMARES,AL NO DIA(30/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LEONALDO FLOR DASILVAE DE MARIAELISANGELA DE
SOUZA. NAIRA MARCELINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA(28/02/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MILTON MARCELINO DA SILVA E DE ILDA
NASCIMENTO DOS SANT OS SILVA.

CASSIO MODELLI LIPENER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCARIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RICARDO SAMUEL LIPENER E DE VERA LUCIA CAPITOLINO MODELLI.
CLÁUDIA BRANDLE MORATO DE QUEIROZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE CARLOS ALBERTO MORATO DE QUEIROZ E DE ALICE
BRÄNDLE DE QUEIROZ.

GUILHERME LUNA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARCELO DASILVA E DE IVONE DO CARMO LUNA. MARIANA DOS
SANTOS SILVA,ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM DIADEMA, SPNO DIA
(27/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
DAMIÃO DA SILVAE DE LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.

DANIEL BARROS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR DE
SOFTWARE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (20/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ DOMINGOS DASILVAE DE MARIA ELUSABARROS
DA SILVA. PAULA KAREN RABAZALLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE PAULO RABAZALLO FILHO E DE ROSEMARY CONCEIÇÃO
FERREIRA RABAZALLO.

WANDERSON FREIRES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
TREINAMENTO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EUCLIDES FREIRES DA SILVA E DE EDNA
CUPERTINA DE SOUZA SILVA. REBECASALGADO DIAS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO
DEMONSTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO DIAS E DE MARIAAPARECIDASALGADO
DIAS.

FÁBIO RENATO GOMES PUCCI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EMARAÇATUBA, SP NO DIA(18/11/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ROOSEVELT PUCCI E DE CELINA GOMES PUCCI. ELIANE HEMIY SATO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(11/03/1968),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SHOJI SATO E DE
EIKO MATSUOKA SATO.

ANDRE BORGES DE QUEIROZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (28/06/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ARLINDO GONÇALVES DE QUEIROZ E DE AMELIA BORGES DE QUEIROZ.
MISLENE APARECIDA SODRÉ DE OLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICADE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM CARATINGA, MG NO DIA (11/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NATALINO SODRÉ DE OLIVEIRA E DE LUZIA
ANTONIA DE OLIVEIRA.
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Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1108591-74.2016.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz saber a Paulo Magalhães de Sousa CPF 912.197.103-00 e Maria do Carmo Carvalho
Alves CPF 933.633.703-34, que Condomínio Edifício Residencial Ipiranga ajuizou ação de execução, para cobrança de R$
817,39 (set/2016), referente a débitos do apto. 910, integrante do condomínio autor. Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos
pela metade ou apresentem

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

ALEXANDRE PEREIRA PINTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITARIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (04/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ALBERTO PEREIRA PINTO JUNIOR E DE VANILDA MARTINS PINTO. ANA
CLARAARAÚJO DE PAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORADE EDUCAÇÃO
FÍSICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALMIR GOMES DE PAULAE DE EDILENE ARAÚJO DE
PAULA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

GUILHERME LOPES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (26/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GERALDO DA SILVA E DE SIMONE LOPES DA SILVA. TATIELLY COSTADO
NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JOVEM APRENDIZ, NASCIDAEM JAICÓS,
PI NO DIA (26/04/2000), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE IVANILDE PEREIRA DO NASCIMENTO E DE MARIA EDIANA DA COSTA.
LEANDRO JONAS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, NASCIDO EM PANELAS, PE NO DIA (20/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JONAS MANOEL DASILVA E DE JOSEFA JOVELINA DA
SILVA. DENISE DE SOUZAFIMINO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM
DIADEMA, SPNO DIA(14/07/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE GERALDO FIRMINO E DE MARIA DE FATIMA DE SOUZA FIRMINO.
DIEGO TEODORO DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ILGACI TEODORO DOS SANTOS E DE SILVIA REGINA
SANTOS DE JESUS. CAROLINI SANTOS MOREIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOAUXILIAR
ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE CARLOS ALBERTO MATOS MOREIRA E DE VALERIA
CRISTINA DOS SANTOS.
MATHEUS DE MORAIS ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANDRE DE FREITAS ROCHA E DE ROBEVANIADE MORAIS ROCHA. GIULIA
ANSELMO E SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE GISELE ANSELMO E SOUZA.
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Ameaça de greve de caminhoneiros
não prejudica trânsito em rodovias
SEGURO RURAL
O Ministério da Agricultura, divulgou os resultados do projetopiloto de subvenção ao prêmio do seguro rural para operações enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) para as culturas de milho 1ª safra, soja, banana,
maçã e uva. O projeto-piloto faz parte do Programa de Seguro Rural
(PSR) de 2020. O projeto, que teve como objetivo fomentar a contratação de seguro rural por agricultores familiares, teve a adesão de
oito seguradoras que comercializaram apólices em 11 estados.
INOVAÇÃO
A ministra da agricultura, Tereza Cristina participou, da sessão virtual sobre transformação de sistemas alimentares dos países por meio da tecnologia e inovação, promovida pelo Fórum
Econômico Mundial de Davos. O painel virtual Destravando a
Inovação para transformar Sistemas Alimentares. A ministra citou as ações adotadas pelo Brasil nos últimos anos para tornar a
agricultura mais digital e destacou que a “inovação é imprescindível para adequar a agropecuária à realidade global”.
FERTILIZANTES
Foi publicado o Decreto que cria o grupo de trabalho interministerial responsável pela elaboração do Plano Nacional de
Fertilizantes. O plano tem o objetivo de aumentar a produção e
oferta de fertilizantes nacionais (adubos, corretivos, condicionadores), além de reduzir a dependência dos produtos importados e ampliar a competitividade do agronegócio no mercado internacional. Um levantamento feito pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag) aponta que fertilizantes e defensivos compõem praticamente metade dos custos de
produção da soja, por exemplo.
AZEITE
O Ministério da Agricultura, descartou 41.300 garrafas, de 500
ml cada, de azeite de oliva adulterado. A destruição dos produtos
ocorreu dia (22) em Recife. As unidades foram apreendidas em
uma rede de supermercados em Recife e em João Pessoa. Análises feitas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Rio
Grande do Sul constataram mistura de óleo de soja, corantes e
aromatizantes, ou seja não se tratava de azeite de oliva.
ICMS
Apesar da revogação do aumento de impostos para diversos
produtos, o governo de São Paulo ainda insiste em taxar setores
como etanol, biodiesel e laticínios, para compensar a ineficiência
na gestão das contas públicas. Em texto publicado na revista Agroanalysis da Fundação Getúlio Vargas os diretores da SRB Marcelo
Lemos e Azael Pizzolato Neto fazem um alerta sobre o tema.
VACINAÇÃO
A retomada da economia brasileira e o consequente fortalecimento do setor agropecuário passa pela imunização da população contra o Coronavírus, disse o professor de agronegócio da
Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Marcos Fava Neves. Embora a vacinação no Brasil tenha
iniciado lentamente, totalizando pouco mais de um milhão de
pessoas imunizadas, Fava estima que os reflexos positivos serão
sentidos ainda no primeiro semestre.
CAPACITAÇÃO
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), promoveu, um seminário
virtual para capacitar empresários rurais brasileiros em vendas
para a União Europeia. O evento faz parte das ações do Agro.BR,
projeto voltado para a internacionalização do agro brasileiro.
RIO
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) investiu, em
2020, R$ 4,13 milhões na agricultura familiar do Rio de Janeiro,
por meio do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade
de Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS). A medida possibilitou apoiar e garantir a compra da produção de 554 famílias de
pequenos produtores vinculados a associações e cooperativas de
agricultura familiar em 13 municípios fluminenses.
BOLETIM
O clima de festas de Natal e Ano Novo no último mês alterou
o consumo de hortaliças, mas os preços das Centrais de Abastecimento (Ceasas) revelam que o tomate foi o que apresentou
maior redução de preços para os consumidores. Em Goiânia/GO
chegou a cair mais de 20%, com preço médio mensal de R$ 2,95/
kg, enquanto em Fortaleza/CE a queda na cotação foi de 18,3%,
vendido em média a R$ 2,58/kg.
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior;
na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio
em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon,
publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. Email:
mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, perto do fim
da manhã da segunda-feira (1º),
que o trânsito flui normalmente
nas principais estradas federais
do país.
Em sua conta no Twitter, a
instituição divulgou imagens aéreas que afirma ter captado, ao
sobrevoar trechos de rodovias
federais de diferentes unidades
da federação. Nos vídeos, é possível ver caminhões e outros veículos trafegando sem impedimentos.
Algumas das associações
que representam os caminhoneiros convocaram a categoria a
paralisar suas atividades para
pressionar os governos federal
e estaduais a atenderem suas reivindicações, entre as quais, a efetiva aplicação do piso do frete e

a redução do preço do óleo diesel. O movimento, no entanto,
não teve apoio da ampla maioria
dos profissionais.
Na semana passada, entidades como a Confederação Nacional dos Caminhoneiros e Transportadores Autônomos (Conftac) e a Associação Brasileira
dos Caminhoneiros (Abcam) divulgaram nota afirmando que o
movimento não era oportuno,
“apesar de a categoria sofrer
com os altos preços do combustível, decorrentes de uma carga
tributária abusiva”. A nota destacava ainda situação dos caminhoneiros autônomos, dizendo que
estes sofrem com o “descaso de
governadores, políticos e empresários”.
Já as entidades líderes do
movimento sustentam que a pa-

ralisação deve ganhar força ao
longo do dia. O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC)
usou as redes sociais para divulgar vídeos exibindo caminhões parados em estacionamentos à beira de estradas e
de pequenos grupos de pessoas protestando em diferentes
pontos do país. Representantes dessas entidades alegam
que parte dos caminhoneiros
que aderiram à paralisação
optou por permanecer em casa
e, que por isso, não houve grandes bloqueios ou congestionamentos em estradas.
Breves bloqueios parciais
foram registrados em algumas
localidades, como, por exemplo,
em um trecho da BR-304 próximo a Mossoró, no Rio Grande

do Norte. Segundo o próprio
Ministério da Infraestrutura, um
grupo de manifestantes bloqueou parte da via por cerca de
uma hora, sendo necessária a intervenção de policiais rodoviários federais para desobstruí-la.
Não houve registro de violência.
O ministro do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto
Heleno, escreveu, no Twitter,
que “o governo federal respeita
as aspirações dos caminhoneiros” e que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, “vão
buscar, junto à área econômica,
recursos legais para reduzir despesas que recaem sobre esses
abnegados trabalhadores, essenciais ao dia a dia do país.” (Agencia Brasil)

150,4 mil paranaenses já receberam
a primeira dose da vacina
As 399 prefeituras do Paraná vacinaram 150.434 pessoas
contra a Covid-19 até esta segunda-feira (01.02), o que representa 62,9% das 238.871
doses distribuídas pelo Governo do Estado. Os imunizantes
foram aplicados em trabalhadores de saúde, pessoas em Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPI), pessoas com
deficiência severa e indígenas.
O balanço parcial é preliminar e foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde a partir
de um levantamento interno realizado com as regionais e os
respectivos municípios. A expectativa é que nos próximos
dias o sistema integrado do Mi-

nistério da Saúde, Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI),
funcione corretamente para divulgação de dados.
O DataSUS, sistema macro
no qual está o SI-PNI, desenvolveu um módulo especial para
receber os dados de todos os
estados e que contempla informações como registro de vacinados, público-alvo, origem e
lote de vacinas.
De acordo com as informações, 150.434 aplicações da primeira dose da vacina contra a
Covid-19 foram divididas entre
134.030 trabalhadores da saúde,
7.115 indígenas, 156 pessoas
com deficiência severa e 9.133

idosos asilados e profissionais
cuidadores. São 14.208 vacinas
a mais do que o último balanço,
divulgado na sexta-feira (29).
O Paraná recebeu 411.300
doses para imunização contra a
Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Foram 265.600 (1º
lote) e 19.600 (2º lote) doses da
CoronaVac/Instituto Butantan e
mais 86.500 doses da vacina produzida pela Universidade de
Oxford em parceria com o Laboratório AstraZeneca/Fiocruz.
A Secretaria da Saúde já distribuiu 238.871 para aplicação
da primeira dose no público prioritário já definido. A outra parte do imunizante, no caso da
CoronaVac, está estocado no

Centro de Medicamentos do
Paraná (Cemepar), como medida de segurança e melhor condições sanitárias.
As Regionais de Saúde que
mais imunizaram em números
absolutos foram Curitiba e Região Metropolitana (2ª RS), com
38.787 pessoas; Maringá (15ª
RS), com 12.979; Londrina (17ª
RS), com 12.089; Cascavel (10ª
RS), com 10.690; Guarapuava
(5ª RS), com 7.065; e Ponta
Grossa (3ª RS), com 6.323.
Proporcionalmente à quantidade de doses recebidas, os destaques foram Cianorte (13ª
RS), com 97%, e Telêmaco
Borba (21ª RS), com 94,1%.
(Agencia Brasil)

Governo incentiva doação de sangue
antes de imunização contra covid-19
O Ministério da Saúde está
incentivando os brasileiros a doarem sangue antes de serem vacinados contra a covid-19, em
função do impedimento temporário para doação após o recebimento de certos tipos de vacinas.
De acordo com informação
divulgada na segunda-feira (1º)
pela pasta, o período de inaptidão é necessário porque o micro-organismo da imunização,
ainda que na forma atenuada, circula por um tempo determinado
no sangue do doador. Em caso
de pacientes imunossuprimidos,
há risco de o receptor desenvolver a doença para a qual o doador foi vacinado.
O coordenador de Sangue e
Hemoderivados do Ministério
da Saúde, Roberto Firmino, disse que o intervalo se justifica
porque “o modo de fabricação
das vacinas pode levar riscos a
um paciente que receba o sangue, tendo em vista que seu sistema imunológico já se encontra debilitado pela própria condição de saúde. Ao receber uma
vacina, o organismo imediatamente desenvolve reações necessárias para que o imunizante
tenha efeito, e estas reações podem levar a resultados imprecisos dos exames sorológicos ou
tornar irreconhecível efeitos
adversos da vacina ou alterações
pós doação”, explicou.
De acordo com o tipo de vacina aplicada, a norma no Brasil
determina períodos diferentes
de intervalo para uma doação de
sangue. Após vacinas de vírus ou

bactérias inativados, toxoides ou
recombinantes, o tempo previsto de inaptidão é de 48 horas. Já
após vacinas de vírus ou bactérias vivos e atenuados, deve-se
esperar quatro semanas para
doar sangue.
O imunizante produzido
pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês
Sinovac funciona com vírus inativado, de modo que se encaixa
no período de 48 horas. Já o tempo de inaptidão para as pessoas
que receberem o imunizante da
AstraZeneca/Oxford, produzido
no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é de quatro
semanas, por se tratar de uma
vacina de vetores virais.
Rodolfo Firmino destacou
que a população precisa estar
ciente sobre os períodos de restrição para doação de sangue
após receber a vacina. “Por isso,
enfatizamos a importância de os
doadores fazerem suas doações
antes de receberem a vacina. A
doação de sangue é segura e não
contraindica a vacinação, podendo, inclusive, receber a vacina
logo em seguida à doação”, afirmou Firmino.
Queda de doadores
Em decorrência da pandemia
do novo coronavírus e devido à
menor circulação de pessoas nas
ruas, o Ministério da Saúde registrou diminuição de doadores
nos hemocentros. No ano passado, a doação caiu entre 15% e
20% com relação a 2019. Somase a isso o fato de o primeiro

mês do ano ser considerado período de férias, o que pressupõe
redução nos estoques de sangue.
Segundo o Ministério da
Saúde, ainda não houve registro
de desabastecimento no Brasil,
mas alguns hemocentros já estão necessitando de apoio da
população com certos tipos sanguíneos.
Devido à pandemia, os hemocentros em todo o país adotaram
medidas de segurança para evitar
aglomerações e outros fatores de
propagação do novo coronavírus.
Os doadores precisam agendar
um horário de atendimento, via
internet ou telefone, e cada unidade passa por procedimento de
higienização, tanto dos locais de
circulação quanto para lavagem
de mãos das pessoas.
Rodolfo Firmino salientou
que o Ministério da Saúde, em
conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicou nota técnica para
inaptidão de pacientes com covid-19 ou em recuperação, “de
modo a afastá-los dos centros de
coleta por um período de segurança para manter o sangue, os
doadores e os pacientes receptores ainda mais seguros”.
Acompanhamento
O Ministério da Saúde faz o
acompanhamento diário do
quantitativo de bolsas de sangue
em estoque nos maiores hemocentros estaduais. Além disso,
ativou, no início da pandemia, o
Plano Nacional de Contingência,
que permite uma possível ante-

cipação na tomada de decisão
para reduzir o impacto de eventuais desabastecimentos.
Atualmente, a taxa de doação
de sangue voluntária da população brasileira é de 1,6%, informou o ministério. Esse número
está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dados do
ministério mostram que foram
investidos pela pasta R$ 1,5 bilhão
na rede de sangue e hemoderivados no Brasil, em 2019, e R$ 1,6
bilhão, em 2020. O valor envolve
aquisição de medicamentos e
equipamentos, reformas, ampliação e qualificação da rede.
Também no ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, o ministério realizou a
Campanha Nacional de Promoção da Doação Voluntária de Sangue, cujo foco foi a importância
de as pessoas continuarem doando sangue, apesar das restrições de deslocamento. Isso se
explica porque o consumo de
sangue é diário, contínuo e essencial em casos de anemias
crônicas, cirurgias de urgência,
acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue,
febre amarela, tratamento de
câncer e outras doenças graves
que acontecem diariamente. A
campanha foi lançada pelo ministério em junho e reforçada
em novembro em comemoração
ao Dia Nacional do Doador de
Sangue. Ainda não existe um
substituto para o sangue, ressalta o Ministério da Saúde. (Agencia Brasil)

Com vacinômetros, população pode
acompanhar imunização nos estados
Com o início da vacinação contra a covid-19, governos estaduais
e municipais passaram a divulgar
um vacinômetro, uma espécie de
banco de dados que registra, entre
outras informações, a quantidade
de pessoas que já tomaram algum

tipo de imunizante contra a doença, locais de vacinação e quais grupos estão sendo vacinados. Na maior parte dos vacinômetros também
é possível obter as informações
por município.
O Ministério da Saúde tam-

bém disponibiliza uma ferramenta com informações sobre o
registro das doses aplicadas da
vacina. Os dados sobre as coberturas vacinais podem ser acessados por meio de um painel
online, no LocalizaSUS.

Os dados do ministério,
abastecidos pelos municípios,
mostram que, até o momento,
foram aplicadas 679.893 doses,
de um público-alvo, nessa etapa
de vacinação, de 77.219.266
pessoas. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

