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Copom eleva juros básicos da
economia para 3,5% ao ano
Estudo mostra queda do número de
nascimentos no estado de SP em 2020
Página 2

Sputnik V: Anvisa diz que atua com
ética e respeito com as empresas

Em meio ao aumento da
inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central (BC) subiu os juros básicos da economia em 0,75 ponto
percentual pela segunda vez
consecutiva. Por unanimidade,
o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic
de 2,75% para 3,5% ao ano. A
decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a decisão de quartafeira (5), a Selic continua em
um ciclo de alta, depois de
passar seis anos sem ser ele-

vada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano.
Depois disso, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a
taxa chegasse a 6,5% ao ano,
em março de 2018.
Em julho de 2019, a Selic
voltou a ser reduzida até alcançar 2% ao ano em agosto de
2020, influenciada pela contração econômica gerada pela
pandemia de covid-19. Esse era
o menor nível da série histórica
iniciada em 1986. Página 4
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Indianos são
diagnosticados
com covid-19
em reunião
do G20
A delegação indiana na reunião de ministros das Relações
Exteriores do G7 em Londres
está isolada desde que dois de
seus integrantes foram diagnosticados com covid-19, informou o Reino Unido.
O chanceler Subrahmanyam Jaishankar, que está
em Londres, afirmou no
Twitter que participará virtualmente, mas a emissora
Sky News disse que ele não
foi diagnosticado com o vírus.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens
durante o dia. À
noite o céu fica nublado e pode chuviscar.

Manhã

Tarde

30º C
16º C
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de janeiro para fevereiro, houve
uma retração de 1%.
Em 12 meses, a indústria
acumula perda de 3,1%. Na comparação com março do ano passado, início das medidas restritivas para combater a pandemia
da covid-19, houve alta de
10,5%. No acumulado do ano, a
indústria cresceu 4,4%. Página 3

SP estabelece Comitê
Estadual de Políticas Públicas
para a Primeira Infância
A Primeira Infância é o período de vida de uma criança compreendido entre a gestação e os
6 anos de idade. É quando a
aprendizagem de habilidades e o
desenvolvimento de aptidões e
competências acontecem com
maior facilidade.
É na primeira infância que
o indivíduo aprende muito e de
forma rápida. Crianças com de-

senvolvimento saudável, seja
cognitivo, social e intelectual,
durante os primeiros anos de
vida têm maior facilidade de se
adaptarem a diferentes ambientes e de adquirirem novos conhecimentos, contribuindo
para que, no futuro, possuam
um bom desempenho escolar,
se tornando cidadãos responsáveis.
Página 2

Esporte

Kartismo: AKSP disputa
segunda etapa no
Kartódromo Granja Viana
Depois de duas temporadas
completas no Kartódromo de
Interlagos, a Associação dos
Kartistas de São Paulo vai realizar pela primeira vez uma prova no Kartódromo Granja Viana. Em virtude das medidas restritivas que inviabilizaram a utilização do kartódromo de São
Paulo (SP), a segunda etapa do
campeonato da AKSP será realizada neste sábado (8), a partir
das 18 horas, em Cotia (SP).
Os campeões de 2020, Alberto Otazú (Elite), Leonardo
Ferreira (Graduados), Edu
Abrantes (Sênior) e Gabriel
Medina (Light) ainda não mostraram a sua força. Página 8

Copa Brasil de Kart tem
inscrições abertas e CNK
divulga regulamento para
disputa em Londrina
A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA),
por intermédio da Comissão
Nacional de Kart (CNK), divulgou na terça-feira (4) o
regulamento geral, incluindo
aspectos técnico e desportivo, para a 22ª edição da Copa

Brasil de Kart, um dos maiores eventos da modalidade no país. A competição
deste ano será realizada no
Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina (PR), entre os dias 21 e 30 de julho.
Página 8

Mais três qualificados para
a Olimpíada seguem para
Camping nos EUA

Os grids da AKSP costumam ser cheios

Continuação do Boost
Mobile Margaret River Pro
é adiada na Austrália

Noite
Foto/ Cait Miers

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,36
Venda:
5,36
Turismo
Compra: 5,33
Venda:
5,52

EURO
Compra: 6,44
Venda:
6,44

A produção industrial brasileira recuou 2,4% na passagem
de fevereiro para março deste
ano, segundo dados divulgados
na quarta-feira (5), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), em sua Pesquisa Industrial Mensal (PIM). Essa é a segunda queda consecutiva, já que,

Gabriel Medina com a lycra amarela de líder do ranking

A quarta-feira amanheceu
com ondas muito pequenas em
Main Break e a continuação do
Boost Mobile Margaret River
Pro apresentado pela Corona na
Austrália foi adiada. Esta quarta
etapa do World Surf League
Championship Tour 2021 ainda
tem prazo até quarta-feira da semana que vem para ser encerrada e as previsões indicam boas
ondas até lá. A próxima chamada
para as oitavas de final com seis
brasileiros na disputa e para as
quartas de final femininas com
Tatiana Weston-Webb. Página 8
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A Organização Mundial da
Saúde (OMS) apelou na quarta-feira (5) para a necessidade
de reduzir desigualdades no
acesso a uma boa higiene das
mãos e outras medidas de prevenção e controle de infeções
nos países mais pobres.
No Dia Mundial da Higienização das Mãos, a OMS
lança um portal de monitoramento online que ajudará
os países a identificarem as
falhas e a resolver os problemas.
Em comunicado, a organização considera que a higiene
das mãos é “um sério desafio a
qualquer momento”. Destaca
que a pandemia de covid-19
mostrou dramaticamente a importância da prática na redução
do risco de transmissão, quando usada como parte de um pacote abrangente de medidas
preventivas.
Página 3

Produção industrial
cai 2,4% de fevereiro
para março

Banco do Brasil e Sebrae
fazem parceria para levar
wi-fi a mil cidades

Foto/ Emerson Santos

OMS pede
redução de
desigualdades
no acesso à
higiene
das mãos

Almir Junior
Na parceria entre Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) e Comitê Olímpico do
Brasil (COB), mais três atletas - e seus treinadores - viajaram na terça-feira para o
Camping Internacional de
Treinamento e Competições,

no Chula Vista Elite Athlete
Training Center, no condado
de San Diego, nos Estados
Unidos: Almir Cunha dos
Santos, o Almir Junior (salto triplo), Augusto Dutra
(salto com vara) e Andressa
Oliveira de Morais. Página 8
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Estudo mostra queda do número de
nascimentos no estado de SP em 2020
Estudo da Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados
(Seade) lançado na quarta-feira, (5), com base em informações das estatísticas do Registro Civil, mostra que houve decréscimo no número de nascidos vivos em 2020 no estado de
São Paulo. Em 2020, nasceram
no estado cerca de 550 mil crianças, 31 mil a menos que no
ano anterior.
Como consequência, a fecundidade também se reduziu
na última década no estado, passando de 1,7 filho por mulher
para 1,6, entre 2010 e 2020,
com reflexos na estrutura etária da população, em especial na

parcela mais jovem.
A redução no número de
nascidos vivos em 2020 também é observada na comparação
mensal, sendo sempre menor
em relação ao mesmo mês de
2018 e de 2019. Já a sazonalidade entre os meses do ano se
manteve, com mais nascimentos entre março e maio e menor número em outubro e novembro.
No ano passado, foram registrados 50 mil nascimentos
em março, 2,7 mil a menos do
que no mesmo mês de 2019. Já
em outubro nasceram 42 mil
crianças, 1,7 mil a menos do
que no ano anterior.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (SÃO PAULO)
Assunto de ontem entre os cristãos protestantes-evangélicos
foi a atitude do vereador Rinaldi (PSL), líder da igreja Família
Global, por ter orado em plenário pela salvação do prefeito Bruno Covas (PSDB), que tava numa UTI com hemorragias por causa
do câncer ...
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Bruno Covas tá passando pela maior prova de amor que alguém pode ter. No hospital, aonde segue se recuperando de um
câncer, a presença marcante do filho Tomás. No exercício do
cargo, o irmão espiritual e vice-prefeito Ricardo Nunes, rezando
e trabalhando ...
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Cada vez mais distante do ‘BolsoDoria’ que o elegeu em 2018,
João Doria (PSDB) comemora com os deputados a aprovação do
seu ‘BolsaDoria’, com nome de ‘Bolsa do Povo’. São até 500
Reais pras famílias carentes de um Estado que é maior que muitos países ...
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
A cada nova coletiva de imprensa, João Doria (fundador do
PSDB ‘liberal de centro’) dá seu show de condução do processo,
sejam quais forem os veículos de comunicação e os jornalistas
perguntadores. Em tempo : Doria trata sempre os jornalistas como
colegas ...
.
CONGRESSO (SÃO PAULO)
Vem aí modificações na Lei de Segurança Nacional (dos governos militares), agora com nome de “Proteção Democrática”.
Ela quer dar direitos aos grupos que - na prática - querem a tomada do Poder por métodos nada democráticos. Um exemplo são
os Sem Terra ...
.
PARTIDOS
Com o deputado federal mineiro Luís Tibé (dono do Avante)
na presidência - da Comissão das reformas políticas - e a deputada federal paulista Renata Abreu (dona do Podemos) como relatora, tão sendo instalados os trabalhos pra que passe a vigorar o
sistema ...
.
POLÍTICOS
... eleitoral chamado ‘Distritão’, pelo qual os mais votados de
cada partido sejam eleitos e ponto. Tal modificação dá aos partidos menores - como é o caso do Avante do Tibé - a condição de
eleger um número maior de candidatos, uma vez que podem lançar ...
.
(BRASIL)
... candidaturas de ricos, famosos, comunicadores nas redes
sociais, esportistas e artistas. Estão contra os donos - e sócios
preferenciais - dos partidos maiores, como por exemplo o Lula
(dono do PT), o Kassab (refundador do PSD) e o PSDB (do muro
e do Doria) ...
.
MÍDIAS
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 da liberdade possível. Twitter @cesarnetoreal ... Email
@cesar.cesarneto.com
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A razão de sexo entre os recém-nascidos também se manteve: hoje está em 105 meninos
para 100 meninas, tendência
que, segundo a fundação, também é notada em outros países.
Em 2019 e 2020, o número de
nascidos vivos do sexo masculino caiu de 296 mil para 282
mil, enquanto o do sexo feminino diminuiu de 284 mil para
268 mil, mantendo a relação
entre meninos e meninas.
Um destaque no levanta-

mento foi a redução na proporção de mães com menos de 20
anos, que passou de cerca de
15% para 9,7%, entre 2010 e
2020, e o aumento do grupo
com mais de 30 anos, passando
de 34% para 43%, no mesmo
período. O grupo de 20 a 29
anos, apesar de também apresentar decréscimo, mantém-se
com a proporção mais elevada,
de 46,8%.
A estrutura etária não é homogênea nos municípios pau-

listas e varia de acordo com a
estrutura e vulnerabilidade de
cada território. Em geral, o número de mães mais jovens é
maior nas cidades onde a fecundidade é mais elevada e a
vulnerabilidade socioeconômica, maior. Nessas localidades, no sul e no sudoeste do
estado, registram-se proporções mais altas de mães com
menos de 20 anos e de 20 a
29 anos, e mais baixas de mães
com mais de 30 anos.

No outro extremo, encontram-se os municípios que
apresentam distribuição etária
mais envelhecida, onde a proporção de mães com mais de 30
anos é superior a 40%, enquanto a das mais jovens é inferior a
10%. Nesses municípios, localizados predominantemente ao
norte e a leste do estado, a fecundidade atingiu níveis mais
baixos e a população se caracteriza por vulnerabilidade mais
baixa. (Agência Brasil)

SP anuncia vacinação para grávidas
e pessoas com deficiência
Grávidas e puérperas com
comorbidades, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades serão vacinadas contra a
covid-19 a partir da próxima semana, em São Paulo. O anúncio
foi feito na quarta-feira, (5) pelo
governo paulista.
A vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, acima dos 18 anos, terá início a partir do dia 11 de maio. O governo
paulista estima que 100 mil mulheres componham esse grupo.
As gestantes com comorbidades poderão ser vacinadas em qualquer idade gestacional. Já as puérperas serão vacinadas com o prazo de até 45 dias após o parto.
Para que sejam vacinadas, as
grávidas e puérperas vão precisar comprovar o estado gestacional, apresentando a carteira de
acompanhamento, o pré-natal ou
laudo médico, além do atestado
de nascimento da criança, no
caso das puérperas. Também vai
ser preciso comprovar a condição de risco por meio de exames, receitas, relatórios médicos ou prescrição médica.

No mesmo dia, 11 de maio,
começam a ser vacinadas as pessoas com deficiência permanente e que tenham entre 55 e 59
anos de idade e recebam o benefício de prestação continuada
de assistência social (BPC).
Desse grupo, fazem parte cerca
de 30 mil pessoas e elas precisarão comprovar o recebimento
do benefício.
Grávidas e pessoas com deficiência permanente ou doenças
crônicas serão vacinadas em São
Paulo a partir da próxima semana - Governo de São Paulo/divulgação
No dia 12 de maio terá início a vacinação de pessoas entre 55 e 59 anos que possuem
uma ou mais comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde (cuja lista se encontra abaixo). Para serem vacinadas, estas
pessoas precisam comprovar a
condição de risco por meio de
exames, relatório médico ou
prescrição médica. Os cadastros
já existentes nas Unidades Básicas de Saúde poderão ser utilizados para a comprovação. O

governo de São Paulo espera vacinar 900 mil pessoas dessa faixa etária.
Já nesta quinta-feira, (6) começa em todo o estado a vacinação dos idosos com 60, 61 e
62 anos. Na segunda-feira (10),
serão imunizadas pessoas com
síndrome de Down, pacientes
em tratamento de hemodiálise
(Terapia Renal Substitutiva) e
transplantados que utilizam imunossupressores.
Conheça os critérios e documentos necessários para tomar
a vacina contra a covid-19 - Governo de São Paulo/divulgação
Confira a relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:
• Doenças Cardiovasculares
• Insuficiência cardíaca (IC)
• Cor-pulmonale (alteração
no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar
• Cardiopatia hipertensiva
• Síndromes coronarianas
• Valvopatias
• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas
• Arritmias cardíacas
• Cardiopatias congênitas no
adulto
• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados
• Diabetes mellitus
• Pneumopatias crônicas graves
• Hipertensão arterial resistente (HAR)
• Hipertensão arterial - estágio 3
• Hipertensão arterial - estágios 1 e 2 com lesão e órgãoalvo e/ou comorbidade
• Doença Cerebrovascular
• Doença renal crônica
• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com
HIV; doenças reumáticas em uso
de corticoides; pessoas com
câncer).
• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)
• Obesidade mórbida
• Cirrose hepática (Agência
Brasil)

SP inicia nesta quinta-feira vacinação
com primeiro lote da Pfizer
A partir desta quinta-feira,
(6) a capital paulista vai dar continuidade a campanha de vacinação contra o novo coronavírus
utilizando as primeiras 135,7 mil
doses da vacina da farmacêutica
norte-americana Pfizer. Nessa
etapa, serão imunizadas pessoas
de 60 a 62 anos de idade. O primeiro lote do imunizante chegou
ontem (4) à cidade.
Segundo o prefeito em exercício de São Paulo, Ricardo Nunes, o imunizante será distribuí-

do de maneira uniforme por toda
a cidade em 468 unidades básicas de saúde.
A Secretaria Municipal de
Saúde precisou alterar a configuração de uma das câmaras frias para receber o imunizante que
necessita ser armazenado em
temperaturas mais baixas. As
doses ficam a uma temperatura
de 25 graus Celsius negativos e
são descongeladas para temperaturas positivas entre 2º C e 8ºC
para serem utilizadas em um pra-

zo de até cinco dias.
Com as alterações no equipamento, a capital paulista tem condições de armazenar até 4 milhões de doses da vacina da Pfizer por 14 dias. A cidade deve
receber um outro lote do imunizante no próximo dia 17 de maio.
O Ministério da Saúde começou na segunda-feira (3) a
distribuição da primeira remessa com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer às 27 unidades da
federação. A logística de distri-

buição levou em conta a capacidade das localidades em armazenar as doses do imunizante que
precisam ficar em temperaturas
mais baixas do que as demais
vacinas.
Segundo último balanço da
prefeitura, já foram aplicadas
na capital paulista 3,38 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 1,27
milhão de pessoas receberam
as duas doses do imunizante.
(Agência Brasil)

SP estabelece Comitê Estadual de
Políticas Públicas para a Primeira Infância
A Primeira Infância é o período de vida de uma criança compreendido entre a gestação e os
6 anos de idade. É quando a
aprendizagem de habilidades e o
desenvolvimento de aptidões e
competências acontecem com
maior facilidade.
É na primeira infância que o
indivíduo aprende muito e de
forma rápida. Crianças com desenvolvimento saudável, seja
cognitivo, social e intelectual,
durante os primeiros anos de
vida têm maior facilidade de se
adaptarem a diferentes ambientes e de adquirirem novos conhecimentos, contribuindo para
que, no futuro, possuam um bom
desempenho escolar, se tornan-

do cidadãos responsáveis.
Pensando nisso, o Decreto
nº 65.668, de 3 de maio de 2021,
estabelece o Comitê Estadual de
Políticas Públicas para a Primeira Infância, focado no desenvolvimento integral das crianças
nesta fase.
Paola Pastrello, coordenadora do Programa Criança Feliz
no Estado de São Paulo, focado
na primeira infância, explica sobre este Comitê: “Antes era chamado de Comitê Gestor Estadual do Programa Criança Feliz.
Na prática, já estávamos ampliando as nossas discussões de
forma articulada entre as pastas
na implementação do nosso plano estadual da primeira infância,

mas agora poderemos discutir
sobre políticas para esta temática como um todo”.
Paola completa dizendo que,
com a Lei nº 17.347, de 12 de março de 2021, que institui a Política
Estadual pela Primeira Infância de
São Paulo, o Comitê passa a ter um
papel importante na elaboração e
implementação do Plano Estadual
pela Primeira Infância.
Entre algumas atribuições
deste Comitê, estão:
– Planejar a execução de políticas públicas para a promoção do
desenvolvimento integral da primeira infância no Estado de São Paulo;
– Promover a articulação intersetorial com vistas ao atendimento das necessidades inte-

grais da criança e ao fortalecimento das redes de proteção e
cuidado no território estadual;
– Integrar as ações de governo e das entidades civis no acompanhamento e ampliação das políticas de promoção de desenvolvimento da primeira infância;
– Informar e promover a
mobilização social no Estado em
relação à primeira infância;
– Apoiar a implementação do
Plano Estadual da Primeira Infância e monitorar sua execução por
meio da intersetorialidade e da
integração de políticas e ações;
– Promover ações de sensibilização e articulação com os
gestores municipais sobre o investimento na primeira infância.

Metrô lança edital para concessão
de naming rights de 6 estações
O Metrô publicou na terçafeira (04) os editais das licitações para conceder ao mercado
o uso de “naming rights” em seis
estações das suas linhas. O projeto vai trazer benefícios para
toda a cidade de São Paulo, com
a geração de novas receitas que
serão revertidas em melhorias
da rede, além da modernização
e padronização da atual comunicação visual do Metrô.
Esse é o primeiro lote da
concessão, com seis licitações
individuais para o uso dos “naming rigths” das estações Saúde
(Linha 1-Azul), Brigadeiro e

Consolação (Linha 2-Verde),
Penha, Carrão e Anhangabaú (Linha 3-vermelha). Agora, as empresas poderão associar suas
marcas ou seus produtos aos
nomes dessas estações, remunerando o Metrô através da concessão de 10 anos, renováveis
por mais 10 anos.
“A adoção dos naming rights
nas estações é mais uma inovação que buscamos para trazer
mais receita ao Metrô, revertendo em benefícios aos passageiros”, ressalta o secretário Alexandre Baldy.
Para adotar essa iniciativa

em São Paulo, o Metrô encomendou um estudo de viabilidade que mostra o potencial da
marca da Companhia e de suas
estações, por onde chegam a passar 4 milhões de pessoas diariamente (fora da pandemia). A premissa do projeto é a manutenção
do nome da estação, agregando o
nome da marca ou produto como
um sobrenome, sem comprometer a identificação do serviço.
O “naming rights” vai proporcionar às marcas mensagens
sonoras nos trens ao anunciar a
estação, enxoval de comunicação visual, mapas dos trens e da

rede metroferroviária, além do
site, mídias sociais e aplicativos
do Metrô.
A utilização dos chamados
“naming rights” já é feita em mais
de 10 sistemas de metrô na América do Norte, Europa e Ásia. No
Metrô essa modalidade de negócio vai diversificar ainda mais as
receitas não-tarifárias, que compreendem a exploração comercial e publicitária das estações,
além da locação de imóveis e áreas, como em shoppings anexos às
estações. No último ano essas
receitas atingiram a 20% de toda
arrecadação da Companhia.
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Bolsonaro defende liberdade e
cogita decreto de livre circulação
Em discurso na quarta-feira
(5) em cerimônia no Palácio do
Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as manifestações ocorridas no 1º de maio
– Dia do Trabalho – e sobre o
que chamou de “decretos subalternos” – leis estaduais e municipais que restringem a livre circulação de pessoas durante a pandemia de covid-19.
“Nas ruas, já se começa a pedir, por parte do governo, que se
baixe um decreto. Se eu baixar um
decreto, ele vai ser cumprido. Não
será contestado por nenhum tribunal”, afirmou Bolsonaro.
O texto seria um instrumento
para garantir que o Artigo 5º da
Constituição seja respeitado por
estados e municípios, e que seja
assegurada a liberdade de ir e vir,
trabalhar e realizar atividades econômicas no contexto da pandemia,
explicou o presidente.
“Queremos a liberdade de
fluxo. Queremos a liberdade
para poder trabalhar. Queremos
o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso”,
acrescentou.
“O que o povo quer de nós é
que sigamos o norte dado para
esse povo, e todo o Artigo 5º.
Eles querem trabalhar. Isso é crime? Querem o direito de ir e vir,
ir à praia, ver um amigo. Querem
o direito de ver um pastor, ir à
igreja, ver seu padre. Que poder
é esse dado a governadores e
prefeitos?”, questionou.

Bolsonaro afirmou ainda que
a comunicação, mesmo que negativa, tem sido amplamente defendida em sua gestão, e que a
ampliação do acesso digital configura uma forma de defender o
direito à informação, constitucionalmente previsto.
Segundo o presidente, a iminência de um novo decreto para
regulamentar o Marco Civil da
Internet - aprovado em 2014 também configura instrumento
de liberdade de comunicação, já
que define direitos, responsabilidades e punições para o uso das
redes sociais e de meios de comunicação digitais.
Sobre a comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investiga ações de agentes públicos
durante a pandemia, Bolsonaro
disse que o resultado será “excepcional, no final da linha”. O
presidente afirmou que a CPI
demonstrará o uso incorreto de
verbas bilionárias distribuídas
pelo governo federal a estados
e municípios.
O presidente afirmou que foi
questionado por membros da
CPI da Pandemia sobre aparições públicas durante os finais
de semana. “Não interessa onde
eu estava. Respeito a CPI. Estive no meio do povo e tenho que
dar exemplo. É fácil ficar dentro do Palácio do Planalto, tem
de tudo lá.”
No discurso, Bolsonaro voltou a citar o tratamento precoce

como medida para o combate à
pandemia. Segundo o presidente, a hidroxicloroquina contribuiu para a diminuição do pico
de casos no estado do Amazonas, em especial na capital, Manaus. Segundo estudos, o medicamento não tem eficácia comprovada contra a covid-19.
Bolsonaro afirmou também
que a revisão de termos contratuais com empresas que fornecem vacinas ao Brasil só foi possível com a ação do Congresso.
Um dos exemplos citados
foi o da farmacêutica norte-americana Pfizer, que em um primeiro momento apresentou contrato se eximindo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina. “O que mais
queremos é nos livrar desse vírus e voltar à normalidade”, concluiu o presidente.
Bolsonaro comentou a origem do novo coronavírus. “Os
militares sabem o que é guerra
química, bacteriológica e radiológica. Será que estamos enfrentando uma nova guerra?”,
questionou. “É um vírus novo.
Ninguém sabe se nasceu em laboratório ou se nasceu por um
ser humano ingerir um animal
inadequado. Qual país que mais
cresceu seu PIB Produto Interno Bruto? Não vou dizer.”
No discurso, o presidente
aproveitou a presença de membros do Legislativo e defendeu
o voto impresso auditável no

país. Ele afirmou que, se promulgado, o canhoto impresso
auditável estará presente nas
eleições de 2022.
“Nós queremos e o povo
quer o voto auditável. Qual o
problema disso? Aqueles que
acreditam que não há fraude, por
que ser contra?”, disse o presidente, que complementou afirmando que não haverá contestação de constitucionalidade se a
medida vier a partir do Congresso Nacional.
Bolsonaro citou, ainda, o
motorista brasileiro Robson do
Nascimento de Oliveira, que foi
preso em fevereiro de 2019 com
duas caixas do composto cloridrato de metadona. A substância
portada por Oliveira é legalizada e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para uso no Brasil, mas
é ilegal na Rússia.
Segundo informou Bolsonaro, a pena prevista para o caso
de Robson poderia chegar a 20
anos. No entanto, o presidente
declarou que graças à articulação iniciada pelo então ministro
Ernesto Araújo, o brasileiro recebeu indulto do presidente
russo, Vladimir Putin. Em publicação nas redes sociais,
Bolsonaro informou que o
motorista já embarcou com
destino ao Brasil e que o avião
deve pousar às 19h30 no Aeroporto do Galeão, no Rio de
Janeiro. (Agencia Brasil)

Equipe econômica pede que Presidente
vete prorrogação de entrega de IR
O Ministério da Economia
recomendou na quarta-feira (5)
que o presidente Jair Bolsonaro
vete o Projeto de Lei 639/21,
aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 13, que
estende mais uma vez o prazo
para entrega da declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2021 de 31 de
maio para 31 de julho .O texto
depende de sanção presidencial
para entrar em vigor.
Em nota, o Ministério da

Economia justifica o pedido de
veto afirmando que o adiamento
do prazo para o fim de julho “teria impacto na arrecadação da
União, estados e municípios e
poderia impedir pagamento de
importantes programas sociais
para o enfrentamento do efeito
da pandemia”.
Segundo o ministério, a
prorrogação do prazo para pagamento do imposto de renda apurado por três meses e a manutenção do cronograma original

de restituição teriam como
“consequência um fluxo de caixa negativo, ou seja, a arrecadação seria menor que as restituições”.
Ao justificar o pedido de
veto, a pasta explicou ainda que
a diferença negativa entre o gasto antecipado com o pagamento
de restituições e o adiamento da
arrecadação do Imposto de Renda afetaria, por exemplo, programas emergenciais implantados pelo governo federal para

preservar atividades empresariais e manter o emprego e a renda dos trabalhadores, e a programação de pagamento do auxílio
emergencial de 2021.
“Da mesma forma, estados e
municípios teriam redução considerável nos recursos destinados aos fundos de participação
que subsidiam, entre outros, gastos com saúde para o combate à
pandemia”, acrescenta a nota divulgada pela equipe econômica.
(Agencia Brasil)

Produção industrial cai 2,4%
de fevereiro para março
A produção industrial brasileira recuou 2,4% na passagem de fevereiro para março
deste ano, segundo dados divulgados na quarta-feira (5),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em sua
Pesquisa Industrial Mensal

(PIM). Essa é a segunda queda consecutiva, já que, de janeiro para fevereiro, houve
uma retração de 1%.
Em 12 meses, a indústria
acumula perda de 3,1%. Na comparação com março do ano passado, início das medidas restritivas para combater a pandemia

da covid-19, houve alta de
10,5%. No acumulado do ano, a
indústria cresceu 4,4%.
Na comparação de março
com fevereiro deste ano, o maior recuo foi observado nos bens
de consumo semi e não duráveis (-10,2%). Também caíram
os bens de consumo duráveis

(-7,8%) e os bens de capital,
isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (-6,9%).
Os bens intermediários, os
chamados insumos industrializados usados no setor produtivo,
tiveram alta de 0,2% no período. (Agencia Brasil)

Dia das Mães: data é a mais
importante para o setor de flores
Mesmo com o período de
isolamento e as restrições impostas pela pandemia de covid19, como o cancelamento de
eventos, festas, casamentos e
aniversários, os produtores e
comerciantes do setor de flores
seguem se reinventando para se
adaptar aos novos tempos.
Com a chegada do Dia das
Mães, principal data do setor, e
com a flexibilização das medidas restritivas, o otimismo está
de volta. É o que espera a empresária Regina Bazani, sóciaproprietária da Mil Plantas, que
além de uma loja, tem três boxes na Feira de Flores da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São
Paulo (Ceagesp).
“Para este ano, nossa previsão é recuperar a lacuna de 2020
por causa da pandemia, onde tivemos queda de 50% nas vendas
em relação a 2019. Por isso,
estimamos recuperar a perda do
ano anterior e estamos bastante
confiantes que alcançaremos o

aumento de 50% em relação a
2019”, diz a empresária.
As vendas estão aquecidas
nas cooperativas e regiões
produtoras, e a expectativa de
maior demanda nos dias que
antecedem o Dia das Mães
promete gerar grande volume
de negócios.
“No ano passado estivemos
nessa época no ápice da pandemia, e o setor não funcionou praticamente o mês de abril inteiro. Com a indefinição sobre a
essencialidade do setor, não
produzimos informações em
abril e maio de 2020. Este ano,
a expectativa é muito positiva.
O setor deve movimentar cerca de 800 toneladas, gerando
um valor perto de R$ 20 milhões”, afirmou o economista
da Ceagesp Flávio Godas.
Feira de Flores da Ceapesp
A Feira de Flores do Entreposto Terminal São Paulo
(ETSP) é a maior do gênero no
país, marca registrada da Cea-

gesp, terceiro maior centro atacadista de alimentos do mundo
e o primeiro do Brasil e da América Latina.
Realizada no Pavilhão Mercado Livre do Produtor (MLP),
a feira reúne cerca de mil produtores de flores, plantas, grama e mudas. Conta ainda com
uma área especial, reservada para
acessórios e artesanato.
No interior, a feira também
acontece nos entrepostos de
Araçatuba, Bauru, Guaratinguetá, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, São José dos
Campos, São José do Rio Preto
e Sorocaba.
Mães e flores
A rosa costuma ser a campeã
de vendas nesta época, principalmente a vermelha, que simboliza
o amor verdadeiro. Mas, há outras bonitas opções que podem
agradar e emocionar as mães.
Orquídea: com traços de requinte, também é uma das mais
vendidas para presentear as

mães. Simboliza beleza e vida
longa.
Girassol: de cor intensa e
marcante, representa alegria, vitalidade, energia positiva e felicidade, sendo um presente ideal
para as mulheres fortes.
Margarida: delicadas, simbolizam alegria, sensibilidade e
inocência e combinam com as
mães mais sensíveis.
Flor de Maio: pertencente à
família dos cactos, é delicada e
representa o amor sublime.
Gérbera: de cores vibrantes, encanta pela sua exuberância. Combina com mães
extrovertidas.
Violeta: delicada, simboliza lealdade e desperta lindas
memórias.
Na Feira de Flores da Ceagesp há também uma variedade
de acessórios para dar a quem
quer incentivar a mãe a começar
a ter um jardim ou uma horta. São
várias opções de presentes originais dentro da jardinagem.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

OMS pede redução de
desigualdades no acesso
à higiene das mãos
A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou na quartafeira (5) para a necessidade de reduzir desigualdades no acesso a
uma boa higiene das mãos e outras medidas de prevenção e controle de infeções nos países mais pobres.
No Dia Mundial da Higienização das Mãos, a OMS lança um
portal de monitoramento online que ajudará os países a identificarem as falhas e a resolver os problemas.
Em comunicado, a organização considera que a higiene das
mãos é “um sério desafio a qualquer momento”. Destaca que a
pandemia de covid-19 mostrou dramaticamente a importância
da prática na redução do risco de transmissão, quando usada como
parte de um pacote abrangente de medidas preventivas.
Uma boa higiene das mãos “também é vital na prevenção de
quaisquer infecções adquiridas nos cuidados de saúde, na propagação da resistência antimicrobiana e outras ameaças emergentes à saúde”, afirma.
A OMS lembra que a infeção adquirida durante a prestação de
cuidados de saúde é “um grande problema global” e que os doentes nos países subdesenvolvidos têm duas vezes mais probabilidade de se infectarem nessas circunstâncias do que os dos países mais ricos (15% e 7%, respectivamente).
O risco em unidades de cuidados intensivos, principalmente
em recém-nascidos, é entre duas e 20 vezes maior, diz a OMS.
Segundo a organização, em alguns países subdesenvolvidos apenas um em cada dez profissionais de saúde pratica a higiene adequada das mãos enquanto cuida de pacientes com alto risco de
infecções, porque “simplesmente não tem instalações para isso”.
A OMS diz ainda que a falta de recursos financeiros e a falta
de condições de infraestrutura são os principais desafios para
avançar nessa área. Informa que o relatório de balanço global de
2020 sobre o programa Wash (lavagem de mãos) em unidades de
saúde revela que, globalmente, uma em cada quatro unidades de
saúde não tem serviços básicos de água e uma em cada três, produtos suficientes para higienizar as mãos.
De acordo com o relatório da OMS que abrange 88 países, o
nível de progresso dos programas de higiene das mãos e prevenção e controle de infecções foi significativamente menor nos
países subdesenvolvidos.
Em 2018, apenas 45% dos países mais pobres tinham um programa nacional desse gênero implementado, em comparação com
53% a 71% dos países mais ricos. O orçamento definido para esse
programa estava disponível apenas em 5% dos países subdesenvolvido, em comparação com 18% a 50% dos países mais ricos.
Embora existissem diretrizes nacionais sobre práticas de higiene e desinfeção das mãos em 50% dos países subdesenvolvidos e entre 69% e 77% dos países mais ricos, apenas 20% e
entre 29% e 57%, respectivamente, tinham planos e estratégias
de implementação.
Em geral, apenas 22% de todos os países monitoraram a aplicação e o impacto desses programas.
Ao admitir que poucos países têm capacidade para monitorar
esses programas com eficácia, a OMS considera que o primeiro
portal agora lançado “é uma plataforma online protegida para os
países recolherem dados de maneira padronizada e fácil de usar,
além de fazer o download das suas análises após a introdução
dos dados, juntamente com conselhos sobre diversas áreas e abordagens para melhorias”.
Os dados da OMS indicam que as infecções adquiridas nos
cuidados de saúde afetam todos os anos milhões de doentes e
profissionais em todo o mundo. Quase nove milhões são registradas anualmente só na Europa. (Agencia Brasil)

Indianos são diagnosticados com
covid-19 em reunião do G20
A delegação indiana na reunião de ministros das Relações
Exteriores do G7 em Londres está isolada desde que dois de
seus integrantes foram diagnosticados com covid-19, informou
o Reino Unido.
O chanceler Subrahmanyam Jaishankar, que está em Londres,
afirmou no Twitter que participará virtualmente, mas a emissora
Sky News disse que ele não foi diagnosticado com o vírus.
A Índia respondeu por quase metade dos casos de covid-19
relatados globalmente na semana passada, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na quarta-feira (5), quando as mortes no país do sul asiático bateram recorde de 3.780 nas 24 horas anteriores.
Em relatório semanal, a OMS informou que a Índia registrou
46% dos casos globais e 25% das mortes relatadas em todo o
mundo na última semana.
As infecções diárias aumentaram 382.315 hoje, o 14º dia seguido acima de 300 mil, mostraram dados do Ministério da Saúde.
Os hospitais estão em busca de leitos e oxigênio enquanto
combatem desesperadamente uma segunda etapa de infecções.
Necrotérios e crematórios têm dificuldade de lidar com o fluxo
aparentemente incessante de corpos.
Muitas pessoas morrem em ambulâncias e estacionamentos,
esperando um leito ou oxigênio.
O governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, é muito criticado por não agir mais cedo para conter essa segunda fase, já que
eventos de grande disseminação, como festivais religiosos e comícios políticos, atraíram dezenas de milhares de pessoas.
“Precisamos de um governo. Desesperadamente. E não temos um. Estamos ficando sem ar. Estamos morrendo”, escreveu
Arundhati Roy, vencedora do Prêmio Booker, em um artigo de
opinião pedindo que Modi renuncie.
Especialistas dizem que os números reais da Índia podem ser
de cinco a dez vezes maiores do que a contagem oficial. O país
acumulou 10 milhões de casos em pouco mais de quatro meses os primeiros 10 milhões de casos demoraram mais de 10 meses.
Dois trens “expressos de oxigênio” que transportam o gás
em forma líquida chegaram à capital, Nova Delhi, hoje, informou o ministro das Ferrovias, Piyush Goyal, no Twitter. Mais de
25 trens distribuem suprimentos de oxigênio em todo o país.
Segundo o governo, os suprimentos são suficientes, mas problemas de transporte dificultam a distribuição.
A disparada indiana de infecções coincide com uma diminuição dramática da vacinação por causa de problemas de suprimento
e entrega. (Agencia Brasil)
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Recebemos do acionista Rodrigo Teodoro Gestor do
9v Clube de Investimentos o comunicado abaixo, que
transcrevemos: “Informamos que 9V CLUBE DE INVESTIMENTOS, com CNPJ 40.265.716/0001-35 por meio de
operações realizadas na B3, deixou de ser acionista relevante com mais de 5% das Ações Preferenciais (JBDU4)
e passou a possuir 5,98% das Ações Ordinárias (JBDU3)
do capital social da empresa.” São Paulo, 05 de maio de
2021. Indústrias J.B.Duarte S.A. - Edison Cordaro Diretor de Relações com Investidores.
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Copom eleva juros básicos da
economia para 3,5% ao ano
O Banco do Brasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) e o Ministério das
Comunicações assinaram na
quarta-feira (5), em comemoração ao Digital Day, um protocolo de intenções para levar
internet móvel para mil cidades
que ainda não possuem infraestrutura adequada de sinal. A
cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.
A iniciativa, chamada de WiFi Brasil, é coordenada pelo
Ministério das Comunicações
em conjunto com a Telebras.
“O governo federal está indo
onde ninguém vai. O Marechal
Rondon, há 100 anos, tentou
conectar a Região Norte com
o Brasil. Ainda temos hoje o
maior deserto digital lá. Já levamos mais de 14 mil pontos
de internet ao longo do Brasil.
Temos mais de 10 mil escolas
rurais conectadas com o Wi-Fi
Brasil”, afirmou o ministro
Fábio Faria.
“Com este programa, estamos cuidando com muito carinho dos brasileiros, para que
tenham acesso adequado à internet. Este é um verdadeiro
trabalho de cidadania”, afirmou
Fausto Ribeiro, presidente do
Banco do Brasil e cossignatário da iniciativa.
Segundo dados do ministério, mil cidades receberão cerca de 14 mil novos pontos de
conexão sem fio. A iniciativa

será complementada pelo leilão do 5G, que trará termos de
comprometimento com a expansão da conectividade 4G
para o interior do Brasil. Essa
expansão será custeada pelas
empresas que arrematarem as
novas frequências.
Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro acionou
simbolicamente a ligação do
primeiro ponto de 5G standalone (aquele que funciona nas
frequências totalmente dedicadas ao 5G) público do Brasil,
no Palácio do Planalto.
O ministro Fábio Faria informou durante o evento que o
ministério planeja inaugurar 20
pontos de 5G standalone pelo
Brasil, mas as localidades que
receberão o serviço ainda não
foram reveladas.
Logo após a cerimônia no
Palácio do Planalto, o presidente seguiu para o Congresso
Nacional onde participou da
abertura da exposição do Digital Day, no Salão Negro da Câmara dos Deputados.
O Ministério das Comunicações criou o Digital Day
para mostrar as aplicações do
5G, como na telemedicina, na
realidade virtual, na automação mecânica e na inteligência artificial. A exposição do
Digital Day é aberta ao público e vai de quarta-feira
(5) até sexta-feira (7), no
Congresso Nacional. (Agencia Brasil)

Sputnik V: Anvisa diz que
atua com ética e respeito
com as empresas
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse na quarta-feira (5), por meio
de nota, que tem atuado com
“ética e respeito” com todas as
empresas que pretendem ter
vacinas contra a covid-19 autorizadas no Brasil. A manifestação da agência reguladora
ocorre em meio a troca de acusações com representantes da
vacina Sputnik V, após a rejeição do pedido de nove estados para a aquisição da vacina, produzida pelo Instituto
Gamaleya, da Rússia.
Ao barrar a entrada do imunizante, os diretores da Anvisa alegaram faltar dados técnicos e
pendências na documentação
apresentada pelo fabricante para
verificar se a vacina é segura e
eficaz e que, dessa forma, pode
trazer riscos à saúde. De acordo
com a agência, cabe ao desenvolvedor da vacina responder de
maneira satisfatória aos questionamentos apontados pelo órgão
regulador.
“A Anvisa já aprovou outras
cinco vacinas e a autorização do
processo da vacina Sputnik V
depende do desenvolvedor, ou
seja, os estudos devem ser apresentados e as dúvidas referentes às questões exaustivamente
já apontadas devem ser esclarecidas e resolvidas. A transparência, o debate técnico qualificado
e os dados técnicos podem comprovar a segurança, a eficácia e a
qualidade de um produto que
pode salvar milhares de vidas”,
diz a nota.
Segundo a agência, a análise
da vacina “não abandonou os
preceitos básicos da conduta
técnica” para a aprovação das
vacinas e que o rigor técnico é
aplicado nas reuniões e trocas de
informações, mas que “não falta
respeito pelos países e suas autoridades e nem pelo desenvolvimento científico”.
O pedido de importação de 66
milhões de doses do imunizante
foi negado no dia 26 de abril. A
Anvisa apontou uma série de
problemas, entre eles, a presença ou não de adenovírus com
capacidade de replicação no corpo dos pacientes que receberem
doses da vacina.

No dia 29 de abril, a conta oficial dos responsáveis pela vacina no Twitter comunicou a intenção de judicializar a análise feita
pela agência brasileira.
No mesmo dia, a Anvisa disse que a detecção de adenovírus
replicante ocorreu no produto
acabado, e não em fases intermediárias da fabricação. O índice de
presença teria sido 300 vezes superior ao maior limite permitido
por uma autoridade sanitária, no
caso a dos Estados Unidos (FDA,
na sigla em inglês).
Em sua conta no Twitter, a
equipe responsável pela vacina
Sputnik V interpretou o pronunciamento da agência como uma
admissão de não ter encontrado
presença de adenovírus replicante no imunizante, mas que estava
preocupada com o limite regulatório teórico russo para esse parâmetro.
Na quarta-feira, a agência disse que o que tem exigido são
“questões básicas” para uma vacina e listou como exemplo o relatório técnico ou dados de toxicologia (por exemplo, estudos
capazes de comprovar que a vacina não tem toxicidade para os
órgãos reprodutivos e para o
feto); dados de segurança por
faixa etária e segurança, para aplicação da vacina em pessoas idosas e para as pessoas que já tiveram a covid-19 e de dados sobre
as respostas imunes induzidas
pela vacina.
A Anvisa também citou entre
os documentos a necessidade de
apresentação de relatórios de
validação; estudos comparativos
capazes de garantir que a produção do lote comercial é semelhante com o lote de 5 litros dos estudos clínicos; dados sobre o controle de vírus adventícios, impurezas, contaminantes e adenovírus replicantes.
A Anvisa disse ainda que esses requisitos foram cumpridos
pelos demais laboratórios de vacinas contra a covid-19, aprovadas pela Anvisa e por outras autoridades e que o principal motivo da decisão para não autorizar
a importação foi a falta de informações sobre a segurança, a qualidade e a eficácia do imunizante.
(Agencia Brasil)
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GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD
DSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV
DXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHDEULOGHH
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0038709-03.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. Faz saber a Vip Cred Soluções Imediatas Ltda., CNPJ
09.505.295/0001-22, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Rezende Andrade, Lainetti e Voigt
Sociedade de Advogados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de fevereiro de 2021.

Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis
e energia, o Banco Central (BC)
subiu os juros básicos da economia em 0,75 ponto percentual
pela segunda vez consecutiva.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic de 2,75% para
3,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a decisão de quarta-feira
(5), a Selic continua em um ciclo
de alta, depois de passar seis anos
sem ser elevada. De julho de 2015
a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois
disso, o Copom voltou a reduzir
os juros básicos da economia até
que a taxa chegasse a 6,5% ao
ano, em março de 2018.
Em julho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até alcançar 2%
ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de covid-19. Esse era o menor nível da
série histórica iniciada em 1986.
Inflação
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial,

IPCA fecharia o ano
em 5% no cenário
base. Esse cenário
considera um eventual estouro do teto
da meta de inflação
no primeiro semestre, seguido de queda dos índices no segundo semestre.
A projeção está
em linha com as previsões do
mercado. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com
instituições financeiras divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 5,04%. A
projeção oficial só será atualizada no próximo Relatório de Inflação, no fim de junho
Crédito mais caro
A elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação. Isso
porque juros maiores encarecem
o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Por outro
lado, taxas mais altas dificultam
a recuperação da economia. No
último Relatório de Inflação, o
Banco Central projetava crescimento de 3,6% para a economia
em 2021, decorrente da segunda
Foto/Marcello Casal Jr/ABr

BB e Sebrae fazem parceria
para levar wi-fi a mil cidades

medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Em março, o indicador fechou no maior nível para o mês
desde 2015 e acumula 6,1% no
acumulado de 12 meses, pressionado pelo dólar e pela alta dos
combustíveis e do gás de cozinha.
O valor está acima do teto da
meta de inflação. Para 2021, o
Conselho Monetário Nacional
(CMN) tinha fixado meta de inflação de 3,75%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não
podia superar 5,25% neste ano
nem ficar abaixo de 2,25%.
No Relatório de Inflação divulgado no fim de março pelo
Banco Central, a autoridade monetária estimava que, em 2021, o

onda da pandemia de covid-19.
O mercado projeta crescimento menor. Segundo a última edição do boletim Focus, os analistas econômicos preveem expansão de 3,14% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo país) neste ano.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as demais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de
demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança.
Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e
incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e
não correm risco de subir.
(Agencia Brasil)

Dólar cai para R$ 5,36 à espera
de aumento na taxa Selic
Num dia de expectativa em
relação à reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom), o
dólar voltou a fechar abaixo de
R$ 5,40 e caiu para o menor nível
em uma semana. A bolsa de valores recuperou-se da queda de
terça-feira (4) e teve a maior alta
diária em um mês.
O dólar comercial encerrou a
quarta-feira (5) vendido a R$
5,365, com recuo de R$ 0,066 (1,21%). Esse é o menor valor desde 29 de abril, quando a moeda

norte-americana tinha fechado
em R$ 5,337.
A cotação chegou a subir
para R$ 5,44 no início da sessão,
mas despencou ao longo do dia.
Na mínima da sessão, por volta
das 15h50, o dólar chegou a ser
vendido a R$ 5,35. A divisa acumula queda de 1,23% em maio e
alta de 3,39% em 2021.
No mercado de ações, o dia
foi marcado pela recuperação. O
índice Ibovespa, da B3, fechou o
dia aos 119.564 pontos, com alta

de 1,57%. Esse foi o melhor desempenho diário da bolsa desde
5 de abril. As ações da Petrobras,
as mais negociadas no Ibovespa, tiveram altas superiores a 4%,
impulsionadas pelo aumento da
demanda internacional de petróleo.
Tanto fatores domésticos
como externos impulsionaram o
mercado nesta quarta-feira. No
nível internacional, o índice Dow
Jones, da Bolsa de Nova York,
bateu recorde, estimulado pela

recuperação da economia norteamericana num cenário de queda
de casos de covid-19.
No cenário interno, a expectativa de que o Banco Central eleve a taxa Selic (juros básicos da
economia) para 3,5% ao ano na
reunião de hoje estimula a entrada de capitais no país. Caso o
Banco Central aumente a taxa
para 4% ao ano na próxima reunião do Copom, o Brasil estará
com juros básicos semelhantes
aos do México. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U9DOGLUGD6LOYD4XHLUR]-XQLRU-XL]
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD5$0DFKDGR(OHWU{QLFRV &13-
  H 5XEHQV$QW{QLR 0DFKDGR &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU *H
,OXPLQDomRGR%UDVLO&RPpUFLRGH/kPSDGDV/WGDHPIDFHGH$OO7HFK,PSRUWDGRUDH'LVWULEXLGRUDGH/kPSDGDV/WGD
&13-   IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
PDQLIHVWHPVH VREUH R SHGLGR GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD HPSUHVD $OO 7HFK  ,PSRUWDGRUD H
'LVWULEXLGRUD GH /kPSDGDV /WGD &13-   UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV (VWDQGR RV UHTXHULGRV
HPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQR
VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR
&3&63DRVGHDEULOGHH
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 5RGULJR *DOYmR 0HGLQD -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 9DOGL 6DQWRV$QGUDGH &3)  
TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU ÆQJHOR -RVp +\SSROLWR 7ULJXHLULQKR H 0iUFLD
3HOOHJULQR 7ULJXHLULQKR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR
GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD
GHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H
GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR
6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO
GHH

Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1110795-57.2017.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior,
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Debora Elaine Nunes Laudelino,
CPF 375.386.058-19 e Wagner Ferreira de Oliveira, CPF 040.512.326-46, que Aleksandro Ikeda, ajuizou
uma Ação de Cobrança de Alugueres e Encargos, pelo Procedimento Comum, objetivando condenar
os réus ao pagamento de R$ 4.952,33 (nov/2017), corrigidos monetariamente e acrescido de juros,
referente aos alugueres e encargos locatícios do apartamento nº 06, situado na Rua Padre Benedito
de Camargo, nº 559, Penha de França/SP, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais
FRPLQDo}HV(VWDQGRRVUpXVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyV
os 20 dias supra, purguem a mora ou contestem, sob pena de serem considerados revéis e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado
FXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD DUW,9 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGR1$'$
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2021.
B 05 e 06/05

(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U)$%,2'(628=$3,0(17$QDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D 7RWDOJHVW 3DUWLFLSDo}HV 6$ &13-   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV
DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU $$$ $GYRJDGRV FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR
H[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 PDUoRGH (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD
GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD
HDYDOLDomR)LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPD
LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0038696-04.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 44ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. Faz saber a Vip Cred
Soluções Imediatas Ltda., CNPJ 09.505.295/0001-22 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por Banco Daycoval S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 427.816,94, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de fevereiro de 2021.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0042228-54.2018.8.26.0100 . A MM.ª Juíza de Direito da 44ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. Faz saber a Comercial
Passa Sete LTDA ± CNPJ 04.105.876/0001-53, e a RGT Importação e Exportação LTDA ± CNPJ 08.399.351/0001-29, na
pessoa de seus representantes legais, que lhes foi proposta uma ação de Incidente de Desc onsideração de Personalidade
Jurídica por parte de Banco Daycoval S/A, objetivando o deferimento da inclusão de seus nomes no polo passivo da
execução n.º 1096132-11.2014.8.26.0100, movida contra Comercial de Tabacos Leão Ltda. 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
responder ao INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, nos termos do art. 135 do Código
de Processo Civil, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não havendo manifestação,
os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1001910-15.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Lenival Alexandre de Souza, CPF
868.086.485-49, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de G.r Comercial Hortifruti Ltda, objetivando a cobrança para recebimento
de R$ 1.149,55 (jan/2018) decorrente do cheque nº 000023 no valor de R$ 733,00, não pago. Estando o executado em lugar ignorado e não
sabido, expede-se edital para que em 20 dias, pague o débito devidamente atualizado, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5%
do valor da causa. A fluir após os 15 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC, o
não pagamento constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. No prazo de embargos,
reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor cobrado, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer
seja admitido a pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, nos termos do parágrafo 5º
do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2021.
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1003396-15.2017.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Mauricio Ricardo Duarte Junior, CPF nº 018.045.546-00 que G.R Comercial Hortifruti Ltda., ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 10.820,44 (março/2017), referente aos cheques nº 000029 e 000030 ambos no
valor de R$ 3.000,00, não pagos. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e dos
honorários de 5% do valor da causa, ou apresente embargos, nos termos do art. 701 do CPC, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o
mandado no prazo. Caso não cumpra no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato , afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.

Edital de intimação ± Prazo de 15 dias. Processo nº 0002966-92.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leila Hassem da Ponte, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Alcidir Nichetti, CPF.
408.913.569,91 que Monsanto do Brasil Ltda. move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para
que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 15 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$
260.440,74, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente(s) de que, nos termos da decisão,
findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor,
expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito.
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021.

(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV
5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXOR5HTXHULGR)HOLSH1DUWLV(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$',
67$6,QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R )(/,3(1$57,6%UDVLOHLUR6ROWHLUR5*&3)TXHOKH
IRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH)XQGDomR6mR3DXORSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 MXOKRGH 
GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVUHIHUHQWHDRVPHVHVGHQRYHPEURHGH]HPEURGHGRFXUVR
GH'LUHLWR(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR
DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHDEULOGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 52'5,*25$026QDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D 'DQLHO 6HUJLR /HFXRQD 9DUHOD &3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR
&RPXP DMXL]DGD SRU 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH ,VUDHOLWD %UDVLOHLUD +RVSLWDO $OEHUW (LQVWHLQ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH
FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 26/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 112791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de
21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77,
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte
por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através
e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores,
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta
do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 444 – Contrato: 102714173727-9 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARCELO NAVARRO, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE,
ANALISTA DE SISTEMAS, RG: 18.935.135-SSP/SP, CPF: 085.956.038-47. Imóvel
sito à: RUA CARDEAL ENRICO DANTE Nº 101, ANTIGO Nº 12, 22º SUBDISTRITO
TUCURUVI, LOTEAMENTO DENOMINADO VILA BRASIL, NO BAIRRO JAÇANA, SAO
PAULO/SP. Um prédio e seu respectivo terreno, constituído por parte dos lotes 10, 11
e 12 da quadra A, da planta do loteamento denominado Vila Brasil, no Bairro Jaçanã,
medindo 10,00 metros de frente para a referida rua, por 20,00 metros da frente aos
fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente,
encerrando a área de 200,00 metros quadrados, medidas essas todas, mais ou
menos, confrontando do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel e pelos
fundos com propriedade de Armando Edmundo do Thezinho e pelo lado direito com
propriedade de Cincinato Teichert. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 214.120,31
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 566.000,00
São Paulo, 06 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
06, 14 e 26/05/2021

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2021

Mobilis S/A - CNPJ/MF 23.862.660/0001-87
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 27 de Abril de 2021. HORA:10:00h (dez horas). LOCAL: Rua Inajá, 390, Centro,
Pinhais, Estado do Paraná. CONVOCAÇÃO: Cartas convites aos acionistas, expedidas com
a antecedência legal. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade (100%) do capital
social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas. PUBLICAÇÕES: Dispensadas as publicações das convocações, diante do comparecimento de 100% (cem por cento)
dos acionistas. MESA: Presidente:Walter Alberto Mitt Schause. Secretário: Jonas de Oliveira
Dionisio.ORDEM DO DIA: (a) aprovação das contas dos administradores, o balanço
patrimonial; (b) destinação do resultado do exercício. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: (a)
A seguir, de acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, passei à leitura do
relatório da administração, do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras criadas pela Lei nº 6.404/76, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao
exercício social, encerrado em 31 do mês de dezembro do ano de 2020 e anexados a este
documento. A seguir, o presidente desta assembleia submeteu estes documentos à discussão
e, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se terem sido

os mesmos aprovados por unanimidade.Passando ao item (b) Em seguida o presidente submeteu
à discussão e votação a proposta da Diretoria para destinação do resultado negativo verificado no
exercício e constante na demonstração de lucros acumulados. Foi aprovada por unanimidade a
destinação do resultado para conta de reserva de lucros, nos termos da proposta da Diretoria.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem
do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à
lavratura da presente Ata que, lida em alta voz e achada exata e conforme, depois de reaberta a
sessão, foi aprovada e assinada por mim, Jonas de Oliveira Dionisio, Secretário da Assembleia,
pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes. [Certifico que a presente é cópia fiel da ata lançada
no Livro de Atas da Companhia.] MESA: Walter Alberto Mitt Schause - CPF: 610.417.859-68 Presidente da Assembleia e Jonas de Oliveira Dionisio - CPF: 009.488.829-99 - Secretário da
assembleia. Arquivado na JUCEPAR sob nr. 20212707949 em 04/05/2021 - Codigo de verificação
12103064328 - CNPJ/sede 23.862.660/0001-87,NIRE: 41300292965 com efeito do Registro em
27/04/2021. Mobilis Tecnologia S/A. - Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da MOBILIS
S/A,apresenta-lhes as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2020. A Mobilis pensa e vive tecnologia, inovação e mobilidade urbana de maneira integral.
Atuando em um segmento essencial para a sociedade e focada em melhorar a vida das pessoas,
também fomos impactados pela pandemia do corona vírus, que marcou o ano de 2020. Nossas
atividades não pararam em nenhum momento, apesar das dificuldades impostas pelas restrições
e cuidados com os deslocamentos, nos mantivemos operacionais e atentos à qualidade de vida de
nossos clientes, fornecedores e colaboradores. No período, assinamos o primeiro contrato de
fiscalização eletrônica trânsito com a prefeitura de Londrina, do Paraná. Ainda, na linha Apren-

dizagem, assinamos novos contratos de telemetria, para aulas práticas e teóricas, no estado do Mato
Grosso. Dessa forma seguimos oferecendo soluções para formação e aperfeiçoamento de condutores. Nosso Centro de Inovação esteve concentrado em ofertar soluções para preservar a saúde e
o bem estar das pessoas em meio à pandemia. Realizamos diversas demonstrações da solução
Câmera Térmica - para monitoramento, detecção e medição de temperatura de pessoas e objetos
com rapidez, precisão e eficiência -, a empresas e poder executivo. O Patrimônio Líquido e o Capital
Social da Companhia em 31 de dezembro de 2020 eram de R$ 5.742.968,37 e R$ 6.464.000,00,
equivalente a US$ 1.105.118,32 e US$ 1.243.866,30 respectivamente. Agradecemos a todos que nos
acompanharam nesta jornada e almejamos com eles seguir trabalhando em 2021. A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores em R$ 1)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Outros Créditos
NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

2020

2019

5.159
1.605.542
558.640
65.327
6.434.629
8.669.298

760.677
771.331
677.484
50.897
4.784.947
7.045.335

225.000
2.270.950
2.495.950

225.000
3.388.316
3.613.316

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Adiantamentos de Clientes
Financiamentos
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Outras Obrigações

2020

2019

575.978
317.101
1.208.707
793.548
47.728
17.348
2.960.410

316.619
435.804
59.336
1.116.556
40.391
4.562
1.973.269

2.461.870
2.461,870

3.032.236
3.032.236

1.500.000
6.464.000
(2.221.032)
5.742.968
11.165.248

6.464.000
(810.854)
5.653.146
10.658.651

NÃO CIRCULANTE
Financiamentos
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital a Realizar
Capital Social
Reservas de Lucros

11.165.248 10.658.651
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 - (Valores em R$ 1)
Saldos em 31/12/2018
Aumento de Capital Social
Prejuízo Líquido do Exercício
Destinação de Lucros Acumulados para Reserva de Lucros
Saldos em 31/12/2019
Capital a Realizar
Aumento de Capital Social
Prejuízo Líquido do Exercício
Destinação de Lucros Acumulados para Reserva de Lucros
Saldos em 31/12/2020

Capital Realizado
Capital a realizar
Reservas de Lucros
4.608.000
(602.654)
1.856.000
(208.200)
6.464.000
(810.854)
1.500.000
(1.410.178)
6.464.000
1.500.000
(2.221.032)
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Lucros acumulados
(208.200)
208.200
(1.410.178)
1.410.178
-

Total
4.005.346
1.856.000
(208.200)
5.653.146
1.500.000
(1.410.178)
5.742.968

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - (Valores em R$ 1)
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A MOBILIS TECNOLOGIA S/A, iniciou suas atividades em 18/11/2015, tendo por objetivo principal projetos, desenhos e fabricação de equipamentos de simuladores veiculares, assistência técnica e suporte técnico para simuladores
veiculares, locação de equipamentos de simuladores veiculares e comercio varejista de
simuladores veiculares. O fim da obrigatoriedade do uso do simulador de direção veicular
no Brasil fez a Mobilis se reposicionar para atuar em três segmentos relacionados à tecnologia
e trânsito: Fiscalização e Gestão de Trânsito, Aprendizagem e Inovação.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações
contábeis são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira. Nos termos das Leis 11.638/07, 11.941/09 e do CPC PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (IFRS para SME do IASB). A emissão das
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 14 de abril de 2021. Após a sua
emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. As
demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R$ 1).
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - A Companhia aplicou as
políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.
a. Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da
entidade pela taxa de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moeda estrangeira na data do balanço são reconvertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são
mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários
que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela
taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da
conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
b. Receita operacional
A Companhia está envolvida na prestação de serviços. Quando serviços incluídos em um
mesmo acordo são prestados em períodos diferentes, a receita é alocada com base nos
valores justos relativos de cada serviço.
c. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago, se acompanhia tem uma obrigação
legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
d. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem, principalmente, juros recebidos, descontos obtidos e
ganhos com variação cambial. As despesas financeiras abrangem, principalmente, juros
sobre empréstimos, descontos concedidos e perdas com variação cambial.
e. Imposto de renda e contribuição social
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício, com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
f. Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O
custo dos estoques é baseado na média ponderada, excluindo os impostos, quando recuperáveis e incluindo os gastos incorridos na aquisição de estoques, os custos de produção e transformação, e outros custos incorridos para trazê-los às sua localização e condição atuais. O
valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzidos
dos custos estimados de conclusão e despesas estimadas necessárias para efetuar vendas.
g. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria companhia inclui
o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos diretamente atribuíveis
para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restauração do
local onde estes ativos estão localizados e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas
como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas
na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos líquidos
advindos da alienação e o valor contábil do item), são reconhecidos em outras receitas/
despesas operacionais no resultado do exercício.
(ii) Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente
irão fluir para aCompanhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor
contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(iii) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso,
ou no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para uso. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável,
que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo reduzido do valor residual
estimado para o bem. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método
linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que
esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos
futuros incorporados no ativo. Os métodos de depreciação e as vidas úteis são revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis. As taxas de depreciação utilizadas são as seguintes:
DIRETORIA:

Veículos
20% a.a.
Móveis e utensílios
10% a.a.
Máquinas e equipamentos
10% a.a.
Computadores e periféricos
20% a.a.
Ferramentas e acessórios
10% a.a.
Projeto - desenvolvimento
20% a.a.
(iv) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se relacionam.
(v) Ativos financeiros não derivativos - mensuração
Empréstimos e recebíveis
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são
medidos pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
Caixa e equivalentes de caixa
Nas demonstrações de fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem saldos negativos de contas garantidas que são exigíveis imediatamente e são parte integrante da gestão
de caixa da Companhia.
(vi) Passivos financeiros não derivativos - mensuração
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente à
data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais
do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações
contratuais retiradas, canceladas ou expiradas. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
(vii) Passivos financeiros derivativos
A Companhia não celebrou contratos com instrumentos financeiros derivativos em nenhum
dos exercícios apresentados.
h. Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia têm uma
obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Se o efeito temporal do montante for
significativo, provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao
valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.
i. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25)
As alterações especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de
cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data
da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um
ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido,
conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A administração avaliou os
impactos das alterações nas operações e concluiu que não haverão impactos significativos nas
demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo é composto pelos seguintes valores:
2020
2019
Caixa e bancos
5.159
760.677
5.159
760.677
As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a fundos de renda fixa remunerados diariamente com base na taxa Selic do ultimo dia útil do mês. As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor. Dessa forma, foram consideradas como caixa e
equivalentes de caixa nas demonstrações de fluxos de caixa.
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: O saldo é composto pelos seguintes valores:
2020
2019
Valores faturados
1.605.542
771.331
Total ativo não circulante
1.605.542
771.331
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída pela Administração para
cobrir eventuais perdas na realização dos recebíveis. Em 31 de dezembro de 2020, a
Com panhia reconheceu, diretam ente com o perda, o valor de R$ 44.743, por considerar os valores com o perdas efetivas.
6. ESTOQUES
O saldo é composto dos seguintes valores:
2020
2019
Matérias primas
558.640
537.026
Estoques em poder de terceiros
140.458
558.640
677.484
7. IMPOSTOS
O saldo de impostos é composto dos seguintes valores:
Ativo
CSRF a recuperar
IRRF sobre notas fiscais
Demais impostos federais a recuperar

Eduardo Augusto Purin Schause - Diretor Presidente
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores em R$ 1)

Walter Alberto Mitt Schause - Diretor

2020
14.246
7.033
44.048
65.327

2019
8.663
6.859
35.375
50.897

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita de Locações
Receita de Serviços
Receita de Venda
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS
Administrativas
Comerciais
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas Financeiras e Variações Monetárias Passivas
Receitas Financeiras e Variações Monetárias Ativas
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DA TRIBUTAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUÇÃO SOCIAL
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2020

2019

1.897.844
16.323
1.914.167
(205.921)
1.708.246
(1.980.111)
(271.866)

2.308.203
889.646
3.197.849
(311.556)
2.886.293
(1.530.916)
1.355.377

(1.053.650)
(108.631)
(1.162.281)

(1.233.795)
(238.978)
(1.472.770)

(1.434.147)

(117.393)

(947.685)
971.654
23.969
(1.410.178)
(1.410.178)

(93.742)
2.935
(90.807)
(208.200)
(208.200)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores em R$ 1)
2020
2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
(1.410.178) (208.200)
Depreciações e Amortizações do Ativo Imobilizado e do Intangível
368.674
382.707
(1.041.503)
174.507
Mutações nas Contas do Ativo
Créditos com Clientes
(834.212) (646.716)
Créditos Tributários
(14.430)
(21.838)
Estoques
118.843
629.949
Outros Créditos
(1.649.682) (2.373.296)
(2.379.481) (2.411.901)
Mutações nas Contas do Passivo
Fornecedores
259.359 (237.749)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
1.662
(13.639)
Obrigações Tributárias
(118.703)
287.775
Adiantamentos de Clientes
1.149.371
21.985
Outras Obrigações
18.461 1.272.848
1.310.149 1.331.220
Fluxo de Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais
(2.110.835) (906.175)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aporte de Acionistas
- 1.035.000
Capital a Realizar
1.500.000
Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado
748.691 (951.785)
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos
2.248.691
83.215
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Financiamentos
(893.374) 1.484.751
Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) pelas (nas) Atividades
de Financiamentos
(893.374) 1.484.751
AUMENTO/(REDUÇÃO) EM DISPONIBILIDADES
(755.518)
661.792
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
760.677
98.885
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO
5.159
760.677
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 19759 nos dias 08 de maio
às 13 h e 11 de maio às 19 h.
www.gmleiloes.com.br - SP/SP
( 11)
94435-0642
diretoria@gmleiloes.com
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1010938-67.2019.8.
26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Antonio Edilson Veloso
Lima CPF 225.079.818-49 e Isabel Abigail Moura Lima CPF
021.612.318-63,que Condomínio Zuraida ajuizou ação comum, para cobrança de R$ 18.695,84 (fev/2019), referente a
débitos da unidade 16, integrante do condomínio autor, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.Estando os réus em lugar incerto,expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo
supra,contestarem a ação,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. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2021. [06,07]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1030633-07.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da
31ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr
(a).Mariana de Souza Neves Salinas,na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Lam Operadora de Planos de Saúde CNPJ 03.227.
640/0002- TXH &)& ³%´ $XWR (VFROD *DUUD H &HQWUR de
Formação de Condutores Pedruzzi Ltda.ME ajuizaram ação
de sustação de protesto, objetivando seja julgada procedente,
sustando-se definitivamente o protesto da cambial dos títulos
00014644 e 00014645, oficiando-se ao 4º TPLT da Capital,
condenando a ré ao pagamento das custas processuais e
verbas advocatícias. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital de citação,para que em 15 dias a fluir do prazo supra,
conteste o feito,sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador especial em caso de revelia. NADA MAIS [6,7]

Assembleia
aprova projeto
do Governo de
auxílio
emergencial
para empresas

NOTAS EXPLICATIVAS - CONTINUAÇÃO
2020
2019
Passivo
COFINS a recolher
65.269
177.353
IRPJ a recolher
20.678
Pis a recolher
14.463
CSLL a Recolher
38.512
8.250
IPI a recolher
107.131
107.131
Demais impostos federais a pagar
130.238
83.880
Outros impostos
Total
317.101
435.804
8. IMOBILIZADO
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. A composição dos saldos do imobilizado são as seguintes:
(i) Composição do saldo do imobilizado
2020
2019
Depreciação
%
Custo
acumulada
Líquido
Líquido
Móveis e Utensílios
10%
25.522
(3.348)
22.174
24.255
Máquinas e equipamentos
10% 3.040.118
(998.684) 2.041.434 3.142.735
Computadores e periféricos
20%
61.383
(21.101)
40.282
44.460
Imobilizado em andamento
165.454
165.454
100.661
Benfeitorias em Prop. de Terceiros 20%
74.103
Software
20%
2.472
(866)
1.607
2.101
3.294.949
(1.023.999) 2.270.950 3.388.316
(ii) Movimentação do custo do imobilizado
Saldo em
31/12/2019
Cu st o
Ad içõ es
Móveis e Utensílios
25.522
Maquinas e equipamentos
3.786.898
299.505
Computadores e periféricos
53.984
7.399
Imobilizado em andamento
100.661
64.793
Benfeitorias em Prop. de Terceiros
74.103
Software
2.472
Total
4.043.640
371.697

Baixas
(1.046.284)
(74.103)
(454.388)

Saldo em
31/12/2020
Transferência
Cu st o
25.522
- 3.040.119
61.383
165.454
2.472
- 3.294.950

(iii)Movimentação da depreciação do imobilizado
Saldo em
31/12/2019
Depreciação
acumulada
Adições
Móveis e Utensílios
(1.267)
(2.081)
Maquinas e equipamentos
(644.163) (368.793)
Computadores e periféricos
(9.254)
(11.578)
Software
(371)
(494)
Total
(655.325) (382.946)

Saldo em
31/12/2020
Depreciação
Baixas
acumulada
(3.348)
14.272
(998.684)
(21.101)
(866)
14.272 (1.023.999)

Revisão das vidas úteis: As taxas de depreciação do ativo imobilizado foram revisadas durante o
exercício, conforme requerido pelo CPC 27 - Ativo Imobilizado, sendo que a Companhia não
identificou a necessidade de alterar as taxas de depreciação/vidas úteis utilizadas no exercício
anterior. Avaliação para redução ao valor recuperável de ativos: Durante o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 a Administração realizou testes com o objetivo de identificar a
existência de indicadores de que determinados ativos poderiam estar registrados acima do seu
valor recuperável. Após tais análises a Administração não identificou indicadores, internos ou
externos, de que os valores recuperáveis desses ativos sejam inferiores aos seus valores contábeis,
consequentemente, nenhuma provisão para perdas foi constituída.
9. FORNECEDORES: O saldo é composto pelos seguintes valores:
2020
2019
Fornecedores - Nacionais
575.978
316.619
O saldo de fornecedores acima esta classificado no curto prazo.
10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
O saldo é composto dos seguintes valores:
2020
2019
Salários
3.245
1.584
Encargos sociais
26.374
20.513
Provisão 13º Salário
2.474
2.050
Provisão de férias
15.635
16.244
47.728
40.391
11. PATRIMONIO LIQUIDO
(i) Capital social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$
6.464.000 (o mesmo que em 31 de dezembro de 2019), representado por 6.464.000 ações
Ordinárias Nominativas, sem valor nominal e pertencente a acionistas domiciliados no País. (ii)
Reserva legal: Reserva legal é constituída até o limite de 20% sobre o capital social em caso de
lucro no exercício, no caso a empresa apurou um prejuízo no exercício de 2020 não efetuando a
reserva legal. (iii) Reserva de retenção de lucros: Os saldos da rubrica de lucros acumulados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram destinados à reserva de retenção de lucros
para futura deliberação dos acionistas, nos termos do estatuto social da Companhia. (iv)
Dividendos: O Estatuto da Companhia prevê o pagamento de dividendos mínimos à seus
acionistas. Os dividendos foram calculados de acordo com a legislação vigente e aprovados
pela Administração e pela totalidade dos acionistas.
12. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
A receita líquida da Companhia possui a seguinte composição:
Mercado interno
Venda de produtos
Prestação de serviço
Locação
Receita operacional bruta
Deduções da receita
Receita operacional liquida

2020

2019

16.323
1.897.844
1.914.167
(205.921)
1.708.246

889.646
2.308.203
3.197.849
(311.556)
2.886.293

Jonas de Oliveira Dionisio
Contador CRC:RJ 110739/O-1 T-PR - CPF 009.488.829-99
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(QFRQWUDQGRVHRH[HFXWDGRHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRV
GDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOHIHWXHRSDJDPHQWRGR
GpELWRRXHPGLDVDSUHVHQWHHYHQWXDLVHPEDUJRVjH[HFXomR1mRKDYHQGRPDQLIHVWDomRRH[HFXWDGRVHUiFRQVLGHUDGRUHYHO
FDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 5RGULJR *DOYmR 0HGLQD -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD6X$K.LP &3) H1DP6XQ.LP
&3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &RQWD *DUDQWLGD Q
(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHP
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
HSXEOLFDGR'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH

(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U9DOGLUGD6LOYD4XHLUR]-~QLRU-XL]
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD'RP&RPpUFLRGH7HFLGRVH$YLDPHQWRV(LUHOL
&13-   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH
5  QRYHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  (VWDQGR D
H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH

(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD3UHVWDomRGH6HUYLoRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR(GXDUGR$OYDUH](',7$/'(
,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,2)5(6&$QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D('8$5'2$/9$5(=
&3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU)XQGDomR6mR3DXOR
HQWLGDGHPDQWHQHGRUDGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR$VVXQomR81,)$,FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXOR
H[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 QRYHPEURGH (VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD
,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGH
SDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWH
H[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR
6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLUR
GHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD0DULOGD1HJUmRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R 0$5&(/2%$5%26$'(3$2/$%UDVLOHLUR6ROWHLUR(PSUHViULR5*&3)0$5&(/2%$5%26$
'(3$2/$',*,7$/(33&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWH
GH%U0DOOV3DUWLFLSDo}HV6DREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDUoRGH UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODU
GH&RQWUDWRGH/RFDomRGHÈUHD'HVWLQDGDSDUD,QVWDODomRGH4XLRVTXHH2XWUDV$YHQoDV34REMHWLYDQGRDORFDomRGR
4XLRVTXH34ORFDOL]DGRQRSLVRGR6KRSSLQJ-DUGLP6XO(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomR
LQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLD
EORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2
SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH

A Assembleia Legislativa do
Paraná aprovou na quarta-feira
(5) em primeira e segunda votações, e na redação final, o projeto de lei do Executivo que cria
um auxílio emergencial para
microempreendedores individuais (MEIs), pequenas e
microempresas afetadas pela
pandemia de Covid-19. O projeto segue para a sanção do governador Carlos Massa Ratinho
Junior. A lei também precisa ser
regulamentada para que os
beneficiários possam acessar os
valores.
Com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do
Paraná (Fecoop), o Governo do
Estado vai destinar quase R$ 60
milhões para socorrer cerca de 87
mil empresas dos segmentos
mais atingidos pela pandemia.
Pequenas e microempresas cadastradas no Simples Nacional
em oito segmentos receberão R$
1.000. Já os microempreendedores individuais (MEIs) de
seis setores terão direito a R$ 500.
Uma emenda foi incluída no
projeto original. O texto retira a exigência de certidões que deveriam
ser apresentadas pelos empresários, o que deve simplificar a análise
dos pedidos de crédito e
renegociações junto aos bancos.
Agora, o Poder Executivo
regulamentará as formas para
cadastro, solicitação e pagamento do auxílio emergencial.
As pessoas jurídicas terão o
prazo de 60 dias para adesão ao
programa, a partir da publicação do Decreto de Regulamentação da lei.
Serão quatro parcelas de R$
250 para microempresas paranaenses de transporte rodoviário de
passageiros; organização de
eventos, exceto culturais e esportivos; restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas;
atividades esportivas; atividades
artísticas, criativas e de espetáculos; aluguel de objetos pessoais e domésticos; atividades de
recreação e lazer; e comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de
produtos usados.(AENPR)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1011825-82.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO
DE SOUZA SILVA, CPF 277.726.638-70, que o Condomínio Barra Viva 3, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 973,37 (set/2018), referente às despesas condominiais do apartamento nº 08, Torre B, integrante do condomínio autor, bem como as que se
vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
0/2ª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOª
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAª
HONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEª
PRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOª
DOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªFEVEREIROªDEªªªªªªªªªªªª"ªªEª

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0011618-98.2021.8.26.0100AMM. Juíza de Direito da 28º
Vara Cível do Foro Central da Capital /SP, Dra. Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Luiz Carlos Mattos, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Itaú
Unibanco S/A, ficando intimados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o valor de R$ 34.033.758,37 (base 03/2021), acrescido de custas, se houver. Fica
a parte executadas advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o pagamento voluntário,
iniciasse o prazo de15(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Encontrando se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. São Paulo, 07 de abril de 2021.
05 e 06/05

2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista - SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1010729-63.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) PARQUE PAULISTANO - MINERAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA., CNPJ 61.147.989/0001-55, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Carlo de Araújo Braga e outros, alegando
em síntese: Os genitores dos requerentes celebraram com o requerido, Contrato Particular de Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel, na data de 06/05/1997, situado à Rua Sampaio Bueno, nº 64, Vila Parque
Paulistano, São Miguel Paulista, SP. O preço a justado pelas partes foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
que foram devidamente quitados no ato da assinatura do contrato. Os requerentes requerem a outorga da
escritura definitiva. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação propost a e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 05 e 06/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011072-88.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIAALCIONE
PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MATEUS BARBOSA GUIMARAES, Brasileiro, Solteiro, RG
2017002955-1, CPF 409.060.958-59, com endereço à Rua Aracarana, 105, Vila Sao Jose (Itaim Paulista), CEP 08140400, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução deTítulo Extrajudicial por parte de Money Plus
Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte Ltda, alegando em síntese: Ação de
Busca e apreensão de 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 416 F2 SÉRIE:
CAT0416FELBF05788 Nota Fiscal: 000381980; eAUTOMÓVEL MARCA: FIAT MODELO: SIENAATTRACTIV 1.4
ANO: 2013/2013 COR: CINZAPLACA: FEZ9649 CHASSI: 9BD197132D3067274 RENAVAM: 513894039, a qual foi
convertida em Ação de Execução de titulo Extrajudicial para cobrança de R$ 313.467,26. Encontrando-se o executado
em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução podendo
no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30%
do valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas
mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não havendo
manifestação nos autos, o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
08 de abril de 2021.
05 e 06.05
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QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2021
Companhia Müller de Bebidas

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ƉĞĚŝĚŽĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ^ƌ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕ĮĐĂŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐĂƐĞƌĞƵŶŝƌĞŵĞŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞ͕ĞŵϭǐĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽĚŝĂϭϰ͘ϱ͘ϮϬϮϭ͕ăƐϭϬŚŽƌĂƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌ
ĂĐĞƌĐĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗͞(i) ĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖Ğ (ii) ƌĞĞůĞŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂĞůĞŝĕĆŽĚĞƐĞƵƐ
ĂƚƵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϰϭ͕ΑϯǑĚĂ>ĞŝŶǑ
ϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘͟ ŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌĚƵƌĂƌĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚŽKs/ͲϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĄĂƉƌŝŽƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĞĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘WŽƌĞƐƐĂƌĂǌĆŽ͕ĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŽƌĂĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐĞƌĄǀŝƌƚƵĂů͕ĞŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽƐĂƚŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ͘;Ϭϰ͕Ϭϱ͕ϬϲͿ

/(,/¯(621/,1(
'DWDGHPDLRGHjVK
$3$5(/+26&(/8/$5(6'(',9(56$60$5&$6(02'(/26
&$'$675(6($17(&,3$'$0(17(3$5$3$57,&,3$5'2/(,/®2
2%672'2626/27(66286$'26(68&$7$6(0*$5$17,$'(752&$)81&,21$0(172

,QIRUPDo}HVSHORWHOHIRQHUDPDOSHORHPDLO
HGXDUGR#IUD]DROHLORHVFRPEURXZZZ)UD]DR/HLORHVFRPEU
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RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
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4 BIO Medicamentos S.A.
CNPJ/MF n° 07.015.691/0001-46 - NIRE 35.300.480.953
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 03/03/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 03/03/2021 às 14h, na sede social da 4-Bio Medicamentos S.A. (“Companhia”), na Rua Pedroso
Alvarenga, 58, conjuntos 1, 2, 21, 22 e 42, Itaim Bibi, CEP 04531-000, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a
convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr.
Marcílio D’Amico Pousada Secretário: Sr. André Hidemi Kina. 4. Ordem do Dia: Aprovações necessárias. 4.1. Deliberações: Validamente
instalada a presente reunião, os conselheiros de administração deliberaram, por unanimidade de votos, pela majoração do valor envolvido
no mútuo a ser contratado mediante aval a ser concedido pela Raia Drogasil S.A., nos termos aprovados na reunião realizada em
11/02/2021, de R$30 milhões para R$40 milhões. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrandose a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes
assinada. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do §3º do artigo
130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 03/03/2021. André Hidemi Kina - Secretário. JUCESP nº 168.239/21-8 em 12/04/2021.

4 BIO Medicamentos S.A.
CNPJ/MF n° 07.015.691/0001-46 - NIRE 35.300.480.953
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 09/03/2021
Data, Hora e Local: Dia 09/03/2021 às 14h, na sede social da 4 Bio Medicamentos S.A. (“Companhia”), em São Paulo/SP, na Rua Pedroso
Alvarenga, 58, conjuntos 1, 2, 21, 22 e 42, CEP 04531-000, Chácara Itaim. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Marcílio D’Amico Pousada Secretário: André
Hidemi Kina. Ordem do Dia: (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, bem como as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da
Companhia, (ii) manifestar-se sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) deliberar
sobre a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; e (iv) deliberar sobre
a convocação e matérias a serem submetidas à deliberação da AGOE da Companhia. Deliberações: Após discussão, por unanimidade
dos membros do Conselho de Administração e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações, nos termos do Artigo
8°, itens “c”, “e” e “j” do Estatuto Social da Companhia: (i) manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração, às Contas da
Diretoria e às Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, os quais serão submetidos à apreciação e aprovação dos acionistas em AGO; (ii)
manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do lucro líquido da Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2020,
correspondente ao valor de R$25.573.766,96, nos termos propostos no Relatório da Administração, conforme segue: (a) 5%, no valor de
R$ 1.278.688,35 à conta da Reserva Legal, nos termos do Artigo 21, item “a”, do Estatuto Social da Companhia; e (b) o saldo remanescente,
no valor de R$24.295.078,61 à conta de Reserva de Incentivos Fiscais/Subvenção de Investimentos, nos termos do artigo 195-A da Lei
nº 6.404/76; a qual será submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; (iii) aprovar a proposta de
remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020, no valor bruto de até R$5.855.982,00,
incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, a qual será submetida
à apreciação e aprovação dos acionistas em AGE; e (iv) aprovar a convocação da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 21/04/2021
às 17h, contemplando as matérias indicadas nos itens (i), (ii) e (iii) acima, dentre outras. Encerramento: Formalidades legais.
Assinaturas: Mesa: (a) Marcílio D’Amico Pousada - Presidente; André Hidemi Kina - Secretário. Membros do Conselho de Administração:
Marcílio D’Amico Pousada, André Hidemi Kina, Eugênio De Zagottis, Jairo Eduardo Loureiro e Osias Santana de Brito. São Paulo,
09/03/2021. André Hidemi Kina - Secretário. JUCESP nº 168.240/21-0 em 12/04/2021.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1113884-88.2017.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juíza de Direito da 9ª
Vara Cível-Foro Central Cível/SP. Faz saber a Millo Comercio de Moveis do Brasil Ltda. CNPJ 13.632.811/0001-57, que
Joyce Eire de Souza Baptista Marques ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente,declarando rescindidos
os contratos firmados entre as partes, condenando a ré na restituição ao autor dos pagamentos efetuados no total de
R$14.630,00, condenando ainda ao pagamento da multa contratual em reversão, no importe de R$12.958,00,
correspondente a 20% do valor total do contrato, atualizado e acrescidos das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo
supra, contestar a ação, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2021. [06,07]
EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102268287.2018.8.26.0005 ( U-140 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a
herdeiros de Alberto Goethe Assumpção e de Maria Nazareth Maciel Assumpção, a saber: Maria Stela Assumpção Quartim
Barbosa, Carlos Eduardo Quartim, Aparecida Guinnatto Caneloi, Anilsa Maria dos Santos, Vitor José de Lima, Sueli Conceição
de Lima; José da Costa e Souza, Maria Lopes e Souza, Antônio Lopes Victorino, Maria Catarina Victorino; Francisco Zaponni e
Alzira Justo Zaponni, representados por seu único herdeiro Vagner Alfredo Zaponni; Donato Gonçalves de Matos, Maria Alves
de Matos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Adilson Alves de Oliveira e Célia Maria Silva de Oliveira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel com formato triangular, localizado de esquina que é formada pelas Ruas José da
Cruz Camargo, nº 119 e 125 e Rua Sérgio Antunes de Andrade, nº 259 , Jardim das Oliveiras, Itaim Paulista, São Paulo / SP.,
com área de 427,67m2, contribuinte nº 134.316.0052-1,, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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.
[06,07]

CDG Construtora S/A
CNPJ nº 03.043.067/0001-00 - NIRE nº 35300499778
Ata da Assembleia Geral Ordinária
(1) Data, Horário e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2021, às 16:30 horas, na sede da CDG Construtora S.A. (“Companhia”), localizada na
Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 6169, reuniram-se na sua totalidade os Acionistas da CDG
Construtora S.A. (2) Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º do artigo 124, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. (3) Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Osman Cezar Gambardella “sócio acionista/ diretor”, que
nomeou a mim, Frederico Pereira Ribeiro “gerente comercial/procurador”, para secretariá-lo, também estava presente à reunião o Sr. Orlan
Richard Gambardella, acionista/diretor da empresa, assim efetivando a totalidade dos sócios acionistas e diretores, também estavam presente o
Sr. Marcio Mendonça Rodrigues como contador. (4) Publicações Legais: Os Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos
ao exercício social encerrado em 31/12/2020 foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal o DIA SP”, ambos
na edição de 21/04/2021, com os seguintes elementos abaixo descritos: (4.1) Balanço Patrimonial - (Valores em Milhares de Reais):
Descrição
2020
Ativo
72.618
Ativo circulante
39.796
Disponível
6.647
Clientes
26.697
Outros créditos
4.465
Estoque
1.987
Ativo não Circulante
32.822
Ativo realizável a longo prazo
30.280
Sociedades em conta de participação - SCP
13.619
Sócios, administradores e pessoas ligada
9.479
Depósitos judiciais
374
Empréstimos
6.809
Investimentos
2.530
Imobilizado
–
Móveis e utensílios
81
Máquinas, equipamentos e ferramentas
341
(–) Depreciações, Amortização e Exaustão Acumulada
(422)
Intangível
12
Marcas, direitos e patentes
20
(–) Amortização
(8)
Contas de Compensação Ativas e Passivas
–
Compensação ativa
–
(–) Compensação passiva
–
Passivo
(72.618)
Passivo circulante
(4.951)
Fornecedores
(2.850)
Obrigações tributárias
(1.055)
Obrigações trabalhista e previdenciária
(1.045)
Outras obrigações
–
Passivo não Circulante
(10.275)
Passivo exigível a longo prazo
(10.275)
Empréstimos
(9.748)
Impostos parcelados
(527)
Distribuição de lucros a pagar
–
Controladora, controladas e coligadas
–
Patrimônio Líquido
(57.392)
Capital Social
(17.000)
Capital subscrito
(17.000)
Reservas
(30.658)
Reservas de lucros
(30.658)
Lucros ou Prejuízos Acumulados
9.734
Lucros ou prejuízos acumulados
9.734
(4.2) Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31/12/2020 - (Valores em Milhares de Reais):
Descrição
2020
Receita bruta
49.960
Deduções da receita bruta
(4.952)
Custos
(12.771)
Receita Líquida
32.237
Lucro Bruto
32.237
Despesas Operacionais
(24.893)
Despesas administrativas
(14.194)
Receitas financeiras
3
Outras despesas operacionais
(10.702)
Outras receitas operacionais
–
Resultado Operacional
7.344
Despesas não operacionais
(178)
Receitas não operacionais
7.084
Resultado Antes do IR e CSL
14.251
Provisões para IR e CSL
(605)
Lucro do Exercício
13.647
(4.3) Apuração de patrimônio líquido e índices financeiros, conforme abaixo descrito: Patrimônio líquido é de R$ 57.392.002,01 (Cinquenta
e sete Milhões, trezentos e noventa e dois mil, dois reais e um centavo) também foram verificados 4 (quatro) índices econômicos financeiros
onde AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, PNC = Passivo não Circulante e AT = Ativo Total, conforme
demonstrado abaixo:
Índice de Liquidez Corrente (ILC):
AC
=
39.796.062,02
ILC =
= 8,04
PC
Índice de Liquidez Geral (ILG):
AC+ (RLP)
ILC =
PC+ (PNC/ELP)
Índice de Endividamento Geral (IEG):
PC+ (PNC/ELP)
IEG =

4.951.090,90
=

39.796.062,02 + 30.280.184,13 = 70.076.246,15

= 4,60

4.951.090,90 + 10.274.824,78 = 15.225.915,68
=

4.951.090,90 + 10.274.824,78 = 15.225.915,68

=

72.617.917,69

AT

= 0,21

72.617.917,69

Solvência Geral (SG):
SG =

AT

= 4,77

PC+ (PNC/ELP)
4.951.090,90 + 10.274.824,78 = 15.225.915,68
(5) Ordem do Dia: (i) Discussão e votação do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes
referentes ao exercício findo em 31/12/2020 devidamente assinado pelos representantes legais, procuradores constituídos e contabilistas
responsáveis; (ii) Deliberação sobre o resultado do exercício findo em 31/12/2020. (6) Delib

NIRE 35300196406 - CNPJ/MF nº 46.997.060/0001-21
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29.03.2021
Data, Hora, Local: 29.03.2021, às 11hs., na sede, Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 14º andar, conjunto 141, Edifício Panambi, São Paulo/SP. Convocação: Convocação dispensada. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações aprovadas: A reeleição dos senhores (i) João Guilherme
Sabino Ometto, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, RG 3.426.053-5 - SSP/SP,
CPF/MF 027.686.588-04, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Giovanna Mirone Ometto, brasileira naturalizada, (nascida na Itália), casada sob o regime de separação total de bens, empresária, RG 2.689.037-9–SSP/SP, CPF/MF
204.348.718-34, para o cargo de Diretora Vice Presidente, ambos com escritório em São Paulo/SP, e com mandato de 3 anos, i.e. até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício ﬁndo em 30.03.2024 devendo permanecer em
seus cargos até a posse dos seus sucessores. Os diretores ora reeleitos tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura do termo e posse, ocasião na qual declararão não estar impedidos de exercerem atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Giovanna Mirone Ometto, Velvet Participações S.A., San Giovanni Participações Ltda.
São Paulo, 29.03.2021. JUCESP nº 169.375/21-3 em 14.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
N.O.K.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 12 de julho de 2019 - Data, Hora e Local: Aos 12 de julho de 2019, às
11:15 horas, na Rua Pamplona, nº 724, 7º andar, conjunto 77, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001.
Quórum de Instalação: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II)
e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a mim,
Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e
forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma
de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a
ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a N.O.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações
S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 724 - 7º andar, conjunto
77, CEP: 01405-001; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme
boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte
integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia
em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a
posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2020, os quais tomam posse na presente data, conforme termos de posse
lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista,
residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77,
Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente
e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro
Jardim Paulista, CEP 01405-001, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto
no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
São Paulo, 12 de julho de 2019. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita, Cleber Faria Fernandes
- Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553.
JUCESP NIRE 3530035973-7 em 05/08/2019.
ESTATUTO SOCIAL - N.O.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.. Capítulo I - Da Denominação, Sede,
Objeto e Duração: Artigo 1º: A N.O.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima que
rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A companhia tem sede
e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona nº 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista,
CEP 01405-001, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º: A Companhia tem por
objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º:
A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo 5º: O capital social é de R$ 500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$
200,00 (duzentos reais) integralizados e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. Parágrafo
1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo 2º- As ações provenientes de aumento de capital
serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento
de capital. Parágrafo 3º- Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá
adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para
posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral:
Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício
social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo 1º - A Assembleia Geral será presidida por
acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem
prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco.
Capítulo IV - Da Administração: Artigo 7º: A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por
no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no
exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. Parágrafo 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por
termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º: No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por
qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do
substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º: A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais,
podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e
perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de
gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar
contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens
móveis ou imóveis. Artigo 10: A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos
referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada
nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor,
devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de
validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo
indeterminado. Parágrafo Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11: Compete à diretoria superintender o andamento dos
negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo
12: A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de,
no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único
- Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais: Artigo 13: O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se
em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial
e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo 14: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a
Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do
capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e
distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16: A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social,
o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17: A Sociedade entrará em liquidação nos
casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital
social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18: Qualquer
ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente, Cleber Faria Fernandes - Secretário.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 26/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-27912274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 10347/2018 – Contrato: 1023840238457 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
–
CHP
DEVEDOR(ES): MARCELO RIBEIRO MARTIN, BRASILEIRO, INSPETOR DE
SEGURO, RG: 18.651.419-0, CPF: 103.656.498-30, SOLTEIRO, MAIOR, e cônjuge,
se casado(a) estiver e VALERIA APARECIDA BRUSCHINI, BRASILEIRA,
OPERADORA DE TELEMARKETING, RG: 10.273.009-SP, CPF: 084.985.118-10,
SOLTEIRA, MAIOR, e cônjuge, se casado(a) estiver. Imóvel sito à: RUA WILLIS
ROBER TO BANKS Nº 549, APARTAMENT O 93, NO 9º ANDAR E ESPAÇO
ESTACIONAMENTO SOB Nº 20 DE TAMANHO GRANDE, LOCALIZADO NO BOLSÃO
DE ESTACIONAMENTO 2, EDIFÍCIO BUENOS AIRES, BLOCO C, RESIDENCIAL
AMERICA, 31º SUBDISTRITO PIRITUBA, SAO PAULO/SP. Apartamento contendo a
área real total de 72,6735m2, a área real de uso privativo de 52,5433m2, a área real de
uso comum no bloco de 10,1275m2, a área de uso comum no conjunto de 10,0027m2,
a fração ideal na projeção e nas coisas de uso comum do bloco de 0,008699 e fração
ideal no terreno e nas coisas de uso comum do conjunto de 0,00294. Espaço
estacionamento sob nº 20 contendo a área real total de 20,7794m2, a área real de uso
privativo de 12,10m2, a área real de uso comum no bloco de 7,0838m2, a área de uso
comum no conjunto de 1,5956m2, a fração ideal na projeção e nas coisas de uso
comum do bloco de 0,001389 e fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum do
conjunto de 0,000469. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEIT ORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 1.029.538,81
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 244.000,00
São Paulo, 06 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
06, 14 e 26/05/2021

Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
SUBORDINADA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DA GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A)
A RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S.A), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal
Arcoverde nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem informar os senhores titulares da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, para colocação privada, da Ruge Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A) (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), acerca da alteração da forma de realização da
Assembleia Geral de Debenturistas a ser realizada em primeira convocação em 17 de maio de 2021, às 10h,
conforme edital publicado no jornal “O Dia” nas edições de 30 de abril, na edição única de 01, 02, 03 de maio de 2021
e na edição de 04 de maio de 2021 (“Edital de Convocação Original”), nos termos do artigo 71 da Lei 6.404/76,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.As.”), e da cláusula 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Colocação
Privada, da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” (“Escritura”), que será realizada exclusivamente de
forma digital, inclusive para ﬁns de voto, por meio de sistema eletrônico, através por meio da plataforma Zoom,
conforme previsto no art. 127 e no §2° do art. 124 da Lei das S./As. e na Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada (“Assembleia” e/ou “AGD”), a ﬁm de discutir e deliberar sobre os itens constantes no Edital
de Convocação Original, não havendo qualquer alteração na Ordem do Dia, ﬁcando assim ratiﬁcadas todas as informações indicadas no Edital de Convocação Original que não tenha sido alterado pela presente rerratiﬁcação. Informações
Gerais: (i) Nos termos do artigo 1º, inciso III, da Instrução CVM 481, a AGD será realizada de modo exclusivamente
digital, sendo admitida a participação e o voto durante a AGD somente por meio de sistema eletrônico. Ademais, a AGD
será realizada por meio de vídeo conferência, via plataforma eletrônica Zoom, conforme previsto na Instrução CVM 481,
sendo a assinatura da ata realizada digitalmente, conforme previsto no artigo 121 e parágrafo único do artigo 127 da Lei
das S.As.; (ii) nos termos do artigo 5º, parágrafo terceiro, da Instrução CVM 481, o Debenturista que pretender participar
da AGD, deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias antes
da realização da AGD. Será admitida a apresentação dos documentos referidos no item acima por meio de protocolo
digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo quarto, da Instrução
CVM 481; (iii) observado o disposto na Instrução CVM 481, e, de acordo com o item “(ii)” acima, os Debenturistas
deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails juridico.ops@vert-capital.com, ri@vert-capital.
com e assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (1) quando pessoa física, documento
de identidade; (2) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do
Debenturista; e (3) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na AGD, obedecidas as condições legais; (iv) após o horário de início da AGD, os Debenturistas que tiverem sua presença
veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica
de realização da AGD, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos.
São Paulo, 05 de maio de 2021 - Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores
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BANCO GM S.A.
CNPJ/ME 59.274.605/0001-13 - NIRE 35300017978
129ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Data, Hora e Local: 04/05/2021, às 10h, na sede social do Banco GM S.A. (“Companhia”) na Av.
Indianópolis, 3.096, São Paulo – SP. Convocação: dispensada a convocação, nos termos do artigo 124,
§ 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia. Presença: (a) General Motors Investment Participações
Ltda., CNPJ 18.956.886/0001-07, neste ato representada por seu representante legal Sr. Paulo Henrique
Lage Noman, RG 25.865.888-5 (SSP/SP), CPF 166.565.118-05; e (b) GM Financial Holdings LLC,
CNPJ 27.659.955/0001-01, neste ato representada por sua procuradora, Sra. Adriana Lavacca, brasileira,
RG 22.161.638-X (SSP/SP), CPF 140.059.078-73; acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia, cujas assinaturas constam do “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa Diretora: Presidente:
Paulo Henrique Lage Noman; Secretária: Adriana Lavacca. Ordem do Dia: (1) aprovar a 5ª emissão para
distribuição pública, pela Companhia, de letras financeiras, quirografárias, sem garantia e sem cláusula
de subordinação, não conversíveis em ações da Companhia, em até 2 séries, nos termos da Lei 12.249,
de 11/06/2010, conforme alterada, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.733, de 27/06/2019,
conforme alterada (“Resolução CMN 4.733”), as quais serão objeto de oferta pública, com dispensa de
registro pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Lei 6.385, de 07/12/76, conforme
alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), e da Resolução da CVM 8, de 14/10/2020 (“Resolução
CVM 8”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Letras Financeiras”, “Emissão”
e “Oferta”, respectivamente), em substituição às aprovações no âmbito da 119ª assembleia geral
extraordinária dos acionistas da Companhia realizada em 03/10/2019 e 120ª assembleia geral extraordinária
dos acionistas da Companhia realizada em 10/10/2019; (2) autorizar a Diretoria da Companhia a (i)
negociar e assinar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários
à efetivação da deliberação proposta; (ii) contratar instituição(ões) financeira(s) para intermediar e coordenar
a Oferta (“Coordenadores”) e todos os demais prestadores de serviços necessários para a Emissão e a
Oferta, incluindo mas não se limitando ao agente que representará a comunhão dos titulares das Letras
Financeiras (“Agente” e “Titulares”, respectivamente) e aos assessores legais, podendo, para tanto,
negociar e celebrar os respectivos contratos; (iii) independentemente de nova deliberação societária da
Companhia, em decorrência do resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo),
fixar a quantidade de Letras Financeiras em cada uma das séries e a sua respectiva remuneração; e (iv)
independentemente de nova deliberação societária da Companhia, cancelar eventual saldo e/ou série(s)
de Letras Financeiras não distribuído no âmbito da Oferta; e (3) ratificar todos os atos já praticados
relacionados às deliberações acima. Deliberações: debatido e discutido o assunto constante da Ordem
do Dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade de votos, com as abstenções legais: (1) aprovar a
Emissão, pela Companhia, das Letras Financeiras, as quais serão objeto da Oferta a ser realizada nos
termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis, com as seguintes características principais,
que serão detalhadas em instrumento da Emissão (“Instrumento de Emissão”) e no Documento de
Informações Essenciais (“DIE”): (i) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia
com a Emissão serão integralmente utilizados para reforço de caixa e para a condução de suas atividades
como banco múltiplo; (ii) Colocação. As Letras Financeiras serão objeto de oferta pública de distribuição,
com dispensa de registro pela CVM, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Resolução
CVM 8, das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e do contrato de distribuição das
Letras Financeiras (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação dos Coordenadores, instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob o regime de melhores
esforços de colocação, com relação à totalidade das Letras Financeiras. Será admitida distribuição parcial
no âmbito da Oferta, observado que a Oferta somente será efetivada se houver a distribuição de, no
mínimo, 3.000 Letras Financeiras, sendo que a quantidade alocada em cada série será definida no âmbito
do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) (“Quantidade Mínima da Emissão”). Na
eventualidade de a Quantidade Mínima da Emissão não ser atingida, a Oferta será cancelada, sendo
todas as intenções de investimento automaticamente canceladas. Na eventualidade de a Quantidade
Mínima da Emissão não ser atingida, eventual saldo de Letras Financeiras distribuído no âmbito da Oferta
será cancelado pela Companhia, sem a necessidade de realização de deliberação societária da Companhia
ou de realização de assembleia de Titulares; (iii) Coleta de Intenções de Investimento. Será adotado o
procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento
de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a verificação e a definição, conforme o caso, com a
Companhia, (“Procedimento de Bookbuilding”): (a) do Valor Total da Emissão; (b) da realização da Emissão
em duas séries ou em série única; (c) se a Emissão for realizada em mais de uma série, da quantidade
de Letras Financeiras a ser alocada em cada uma delas (“Letras Financeiras da 1ª Série” e “Letras
Financeiras da 2ª Série”), por meio do sistema de vasos comunicantes, desde que seja atingida a
distribuição da Quantidade Mínima da Emissão; e (d) da remuneração das Letras Financeiras da 1ª Série
e das Letras Financeiras da 2ª Série, conforme aplicável. O resultado do Procedimento de Bookbuilding
constará do Instrumento de Emissão e do DIE, independentemente de qualquer aprovação societária
adicional da Companhia; (iv) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização. As Letras
Financeiras serão subscritas e integralizadas, à vista, no ato da subscrição (“Data de Integralização”),
em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário (conforme definido abaixo), acrescido, com
relação às Letras Financeiras da 1ª Série, da Remuneração da 1ª Série (conforme definido no Instrumento
de Emissão); e com relação às Letras Financeiras da 2ª Série, da Remuneração da 2ª Série (conforme
definido no Instrumento de Emissão), em todos os casos, calculada pro rata temporis, desde a data de
emissão das Letras Financeiras (“Data de Emissão”) (inclusive) até a respectiva Data de Integralização
(exclusive); (v) Negociação. As Letras Financeiras serão registradas para distribuição pública e depositadas
para negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários,
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); (vi) Valor Total da Emissão.
O valor total da Emissão será de até R$500.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”);
(vii) Quantidade. Serão emitidas, no mínimo, Letras Financeiras correspondentes à Quantidade Mínima
da Emissão e, no máximo, 10.000 Letras Financeiras (“Quantidade Máxima da Emissão”). A quantidade
de Letras Financeiras a serem emitidas, bem como a quantidade alocada em cada série, serão definidas
por meio da realização do Procedimento de Bookbuilding e o eventual saldo de Letras Financeiras não
distribuído no âmbito da Oferta será cancelado pela Companhia, sem a necessidade de realização de
deliberação societária da Companhia ou de realização de assembleia de Titulares; (viii) Escrituração. A
escrituração das Letras Financeiras será executada pelo próprio Banco GM, que poderá: (i) se assim
desejar, contratar prestador de serviços de escrituração, devidamente autorizado nos termos da Instrução
CVM 543, de 2013, conforme alterada; e (ii) ser obrigado a contratar o Escriturador se assim for determinado
por qualquer norma jurídica e/ou ordem de Entidades Governamentais Relevantes, dentro do prazo a ele
estipulado; (ix) Valor Nominal Unitário. As Letras Financeiras terão valor nominal unitário de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (x) Prazo. Ressalvadas as hipóteses
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Letras Financeiras, nos termos previstos no
Instrumento de Emissão, o vencimento das Letras Financeiras da 1ª Série ocorrerá em 24 meses e 10
dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento da 1ª Série”) e o vencimento das Letras
Financeiras da 2ª Série ocorrerá em 36 meses contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento da
2ª Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da 1ª Série, “Datas de Vencimento” e, indistintamente,
uma “Data de Vencimento”); (xi) Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos
em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Letras Financeiras, nos termos
previstos no Instrumento de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras da 1ª Série e o
Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras da 2ª Série serão amortizados, cada um, em 1 única parcela,
na Data de Vencimento das Letras Financeiras da 1ª Série e na Data de Vencimento das Letras Financeiras
da 2ª Série, respectivamente; (xii) Remuneração. A remuneração das Letras Financeiras obedecerá ao
disposto nos itens “a” e “b” abaixo: a. Remuneração das Letras Financeiras da 1ª Série. A remuneração
das Letras Financeiras da 1ª Série será a seguinte: (a) atualização monetária: o Valor Nominal Unitário
das Letras Financeiras da 1ª Série não será atualizado monetariamente; e (b) juros remuneratórios: sobre
o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras da 1ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes
a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia,
“over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br)
(“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa limitada a 1,40% ao ano, base 252 Dias Úteis
(“Remuneração da 1ª Série”); e b. Remuneração das Letras Financeiras da 2ª Série. A remuneração das
Letras Financeiras da 2ª Série será a seguinte: (a) atualização monetária: o Valor Nominal Unitário das
Letras Financeiras da 2ª Série não será atualizado monetariamente; e (b) juros remuneratórios: sobre o
Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras da 2ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes
a 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa limitada a 1,60% ao ano, base 252 Dias
Úteis (“Remuneração da 2ª Série”). (xiii) Pagamento da Remuneração. A Remuneração da 1ª Série e a
Remuneração da 2ª Série serão pagas integralmente, na Data de Vencimento das Letras Financeiras da
1ª Série e na Data de Vencimento das Letras Financeiras da 2ª Série, respectivamente; (xiv) Resgate
Antecipado Facultativo. A Companhia não poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado de
qualquer das Letras Financeiras, nos termos do artigo 5º da Resolução CMN 4.733, exceto para fins de
imediata troca por outras letras financeiras de emissão da Companhia, nas hipóteses e condições previstas
artigo 5º da Resolução CMN 4.733; (xv) Amortização Antecipada Facultativa. A Companhia não poderá,
voluntariamente, realizar a amortização antecipada de qualquer das Letras Financeiras; (xvi) Subordinação.
As Letras Financeiras serão emitidas sem cláusula de subordinação aos credores quirografários ou a
qualquer acionista da Companhia; (xvii) Vencimento Antecipado. Sujeito ao disposto no Instrumento de
Emissão, depois de implementada a condição suspensiva de exigibilidade de vencimento antecipado ali
prevista, serão declaradas antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Letras Financeiras,
podendo os seus Titulares exigir o pagamento, pela Companhia, dos valores devidos nos termos do
Instrumento de Emissão, na ocorrência de qualquer dos eventos de crédito e conforme procedimentos a
serem previstos no Instrumento de Emissão; (2) Autorizar a Diretoria da Companhia, nos termos do seu
Estatuto Social, a (i) negociar e assinar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, incluindo o
Instrumento de Emissão e o Contrato de Distribuição e seus respectivos aditamentos, e praticar todos os
atos necessários à efetivação da deliberação prevista acima; (ii) contratar os Coordenadores e todos os
demais prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta, incluindo mas não se limitando
ao Agente e aos assessores legais, podendo, para tanto, negociar e celebrar os respectivos contratos;
(iii) independentemente de nova deliberação societária da Companhia, em decorrência do resultado do
Procedimento de Bookbuilding, fixar a quantidade de Letras Financeiras em cada uma das séries e sua
respectiva Remuneração; e (iv) independentemente de nova deliberação societária da Companhia, cancelar
eventual saldo e/ou série(s) de Letras Financeiras não distribuído no âmbito da Oferta; e (3) Ratificar
todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida
a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, determinou o Sr. Presidente que
fosse lavrada esta ata, a qual foi lida, achada conforme e aprovada pelos presentes. São Paulo, 04/05/2021.
Mesa: Paulo Henrique Lage Noman - Presidente. Adriana Lavacca - Secretária. Acionistas: General
Motors Investment Participações Ltda. - Paulo Henrique Lage Noman. GM Financial Holdings LLC.
- P.p. Adriana Lavacca.
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CTRC - Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S.A.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 _____
2019
_____________________________________
_____
CNPJ/MF nº 08.652.138/0001-87
Fluxo de caixa das atividades operacionais
3.972 _____
8.725
_____
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais - R$)
Lucro líquido do exercício
801 7.221
Balanços Patrimoniais
Nota ______
2020 ______
2019 __________________________
Demonstração de Resultados
Nota ______
2020 ______
2019 Depreciação e amortização
_________________________
____
____
1.572 1.552
17
10.715 22.161 Imposto de renda e contribuição social
Ativos
26.784 ______
32.933 Receita operacional liquída
______
______
1.255 2.628
______
18 ______
(6.148) ______
(7.719) Constituição (reversão) de provisão para crédito de
Circulante
1.824 ______
5.128 Custo dos serviços prestados
______
Lucro Bruto
4.567 ______
14.442
______
liquidação duvidosa
86
52
Caixa e equivalente de caixa
5
990
4.394
Despesas administrativas e gerais
19
(1.207) (2.571) Reversão (contistuição) de provisão para contigência
8
74
Contas a receber de clientes
6.a
762
658 Outras receitas (despesas)
Juros sobre empréstimos
1.100 _____
1.954
_____
Despesas antecipadas
72
76
operacionais
109
______8 ______
4.822 13.481
Não Circulante
24.960 ______
27.805 Resultado antes das despesas
______
(Aumento) / Redução dos ativos
Partes relacionadas
13
1.989 ª lNANCEIRASªLÓQUIDASªEªIMPOSTOSª
ª ______
ªªª ______
ªª Contas a receber de clientes
(190)
32
Intangível
7.a
24.960 25.816 2ECEITASªlNANCEIRASª
ª
ªªª
ªª Despesas antecipadas
4
54
$ESPESASªlNANCEIRASª
ª ______
ª ª ______
ª Aumento / (Redução) dos passivos
ªª ______
 ª ______
ª Fornecedores
Nota ______
2020 ______
2019 $ESPESASªlNANCEIRAªLÓQUIDASª
____
532
(71)
2.056 ______
9.849 Obrigações trabalhistas e sociais
______
Passivos
26.784 ______
32.933 Resultado antes dos impostos
______
______
(93)
31
______
16 ______
(1.255) ______
(2.628) Impostos e contribuições a recolher
(20) (225)
Circulante
8.310 ______
8.217 IR e contribuição social
______
Lucro líquido do exercício
801 ______
7.221 Parcelamento de impostos
______
______
1.591
(54)
______
Empréstimos
8
6.027
6.429
Outras contas a pagar
6
Fornecedores
9
821
289 Demonstrações
do Resultado Abrangente
2020 _____
2019 Adiantamento de clientes
__________________________________
_____
27
3
801 7.221 Juros pagos
Obrigações trabalhistas e sociais
10
401
494 Lucro líquido do exercício
(1.141) (1.898)
_____- _____- Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições a recolher
11
217
238 Outros resultados abrangentes
(1.566) (2.628)
801 _____
7.221 Fluxo de caixa das atividades de investimento
_____
_____
IR e contribuição social
16
399
710 Resultado abrangente total
_____
(717) _____
(40)
_____
Adiantamento de clientes
30
3
Adições de intangível
(717)
(40)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Parcelamentos de impostos
12
415
54 ___________________________________________________ &LUXOªDEªCAIXAªDASªATIVIDADESªDEªlNANCIAMENTO
(6.659)
_____ (6.757)
_____
Reserva
Não Circulante
11.823 ______
11.645
______
Dividendos distribuídos
(5.490) (250)
de Lucros
_____________
1.989
Empréstimos
8
8.154 10.952
Capi- Reser- RetenTotal do Empréstimos concedidos - Partes relacionadas
Captação
(pagamento)
de
empréstimos
Parcelamentos de impostos
12
1.779
549
tal
va ção de patrimônio
ª ª ª
Provisão para contingências
14
90
82
social ______
Legal ______
Lucros _________
líquido ª EªlNANCIAMENTOSª
_____
Aumento (diminuição) líquida em caixa e
Lucros e Dividendos a distribuir
13
1.732
- Saldo em 31/12/2018
4.875 ______
975 ______
9.320 _________
15.170
_____
______
______
_________
_____
equivalentes
de
caixa
(3.404)
1.928
_____
_____
_____ _____
Outros débitos
68
62 Lucro líquido do exercício
7.221
7.221 Demonstração do aumento (redução) das
Patrimônio Líquido
6.651 ______
13.071 Distribuição de dividendos
______
(9.320) _________
(9.320)
_____- ______- ______
disponibilidades
Capital social
15
4.875
4.875 Saldo em 31/12/2019
4.875 ______
975 ______
7.221 _________
13.071 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
_____
______
______
_________
_____
4.394 2.466
Reserva de lucros
1.776
8.196 Lucro líquido do exercício
801
801 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
990 _____
4.394
_____
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Distribuição de dividendos
(7.221) _________
(7.221) Aumento (redução) líquida em caixa e
_____- ______- ______
em 31/12/2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais, Saldo em 31/12/2020
4.875 ______
975 ______
801 _________
6.651
_____
______
______
_________
equivalentes de caixa
(3.404)
1.928
_____ _____
_____
_____
_____
exceto quando mencionado de outra forma)
___________________________________________________
1. Contexto Operacional: A CTRC - CONCESSIONÁRIA DO TERMI- COMPONENTEªSIGNIlCATIVOªDEªlNANCIAMENTOªÏªMENSURADOªINICIALMENTEªAOª cluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanNAL RODOVIÁRIO DE CAMPINAS S.A (“CTRC” ou “Companhia”) foi PREÎOª DAª OPERAÎÍOª II ª #LASSIlCAÎÍOª Eª MENSURAÎÍOª SUBSEQUENTEª ço. c) Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um
constituída em 08/02/2007, com sede na Rua Dr. Pereira Lima 000, .OªRECONHECIMENTOªINICIAL ªUMªATIVOªlNANCEIROªÏªCLASSIlCADOªCOMOªMEN- evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construTerminal Rodoviário na cidade de Campinas no estado de São Paulo, surado: a custo amortizado; VJORA (valor justo através de outros resul- TIVAªQUEªPOSSAªSERªESTIMADAªDEªMANEIRAªCONlÈVEL ªEªÏªMAISªPROVÈVELªQUEª
com o objetivo social de explorar sob regime de concessão, os serviços tados abrangentes) - instrumento de dívida; VJORA - instrumento patri- não que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
públicos de operação, administração, manutenção, conservação e co- MONIALªOUª6*2ªVALORªJUSTOªATRAVÏSªDOªRESULTADO ª5MªATIVOªlNANCEIROªÏª d) Provisões de manutenção - Contratos de concessão - As obrigações
mercial do terminal rodoviário de Campinas no Estado de São Paulo. mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a se- contratuais para manter a infraestrutura concedida com um nível espeA Companhia foi constituída pelas acionistas Equipav S.A - Pavimenta- guir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de CÓlCOªDEªOPERACIONALIDADEªOUªDEªRECUPERARªAªINFRAESTRUTURAªNAªCONDIÎÍOª
ção, Engenharia e Comércio, com sede na Cidade de São Paulo, no UMªMODELOªDEªNEGØCIOªCUJOªOBJETIVOªSEJAªMANTERªATIVOSªlNANCEIROSªPARAª ESPECÓlCAªANTESªDEªDEVOLVÐ LAªAOªPODERªCONCEDENTEªAOªlNALªDOªCONTRATOª
Estado de São Paulo, e a SOCICAM Administração, Projetos e Repre- RECEBERªmUXOSªDEªCAIXAªCONTRATUAISªEªsªSEUSªTERMOSªCONTRATUAISªGERAM ª de concessão, são registradas e avaliadas pela melhor estimativa de
sentações Ltda., com sede na Cidade de Campinas, no Estado de São EMª DATASª ESPECÓlCAS ª mUXOSª DEª CAIXAª QUEª SÍOª RELATIVOSª SOMENTEª AOª gastos necessários para liquidar a obrigação presente na data do balanPaulo. Os serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Campinas pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um ÎOª!ªPOLÓTICAªDAª#OMPANHIAªDElNEªQUEªESTÍOªENQUADRADASªNOªESCOPOª
através do contrato número 13/2007 assinado em 27/02/2007, em con- instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as da provisão de manutenção as intervenções físicas de caráter periódico,
formidade com as condições estabelecidas no Edital de concorrência condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: CLARAMENTEªIDENTIlCADO ªDESTINADASªAªRECOMPORªAªINFRAESTRUTURAªCONCEPública número 037/2006, são por outorga de concessão a título onero- • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido dida às condições técnicas e operacionais exigidas pelo contrato, ao
so. O prazo de concessão é de 30 anos, a partir da data de assinatura TANTOªPELOªRECEBIMENTOªDEªmUXOSªDEªCAIXAªCONTRATUAISªQUANTOªPELAªVENDAª longo de todo o período da concessão. Na há intenções físicas previstas
do referido contrato de concessão. A Companhia deu início às suas DEªATIVOSªlNANCEIROSªEªsªSEUSªTERMOSªCONTRATUAISªGERAM ªEMªDATASªES- em contrato e/ou pela Administração da Companhia até o encerramenatividades operacionais em 01/07/2008. Em 14/12/2012, a Equipav S.A PECÓlCAS ªmUXOSªDEªCAIXAªQUEªSÍOªAPENASªPAGAMENTOSªDEªPRINCIPALªEª to da concessão vigente, portanto, nenhuma provisão foi registrada em
- Pavimentação, Engenharia e Comércio transferiram sua participação juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um 31/12/2020 e 2019 com relação a este assunto. e) Demais passivos
societária na Companhia para a controladora Mobit Mobilidade e Parti- investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos valores conhecipações S.A., com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar cidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
0AULOª !ª #OMPANHIAª POSSUIª SUPORTEª lNANCEIROª DASª ACIONISTASª -OBITª alterações subsequentes no valor justo do investimento em Outros Re- encargos, variações monetárias e cambiais incorridos até a data do
Mobilidade e Participações S.A e Socicam Administração, Projetos e sultados Abrangentes (ORA). Esta escolha é feita por investimento indi- balanço. f) Impostos de renda e contribuição social - O imposto de renda
2EPRESENTAÎÜESª,TDA ªCASOªNECESSITEªDEªUMªEVENTUALªAPORTEªlNANCEIROª VIDUALMENTEªIII ª!TIVOSªlNANCEIROSª ªAVALIAÎÍOªSOBREªSEªOSªmUXOSªDEª e contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
para honrar com as parcelas das dívidas. Ações Realizadas pela caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros. Para base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro
CTRC - Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S.A. lNSªDESSAªAVALIAÎÍO ªOªhPRINCIPALvªÏªDElNIDOªCOMOªOªVALORªJUSTOªDOªATIVOª tributável anual excedente de R$ 240. A contribuição social é calculada
Na Pandemia: A CTRC - Concessionária do Terminal Rodoviário de lNANCEIROªNOªRECONHECIMENTOªINICIALª/SªhJUROSvªSÍOªDElNIDOSªCOMOªUMAª à alíquota de 9% sobre o lucro tributável e consideram a compensação
Campinas S.A. acredita que a informação e a proteção são as chaves contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito DEªPREJUÓZOSªlSCAISªEªBASEªNEGATIVAªDEªCONTRIBUIÎÍOªSOCIAL ªLIMITADAªAª
PARAª Oª ENFRENTAMENTOª ElCAZª DOSª DESAlOSª IMPOSTOSª PELAª 0ANDEMIAª associado ao valor principal em aberto durante um determinado período 30% do lucro real. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
E por isso, desde o início da pandemia, visando minimizar o risco de de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos, assim decorrem de diferenças temporárias representadas por despesas aprocontágio e reforçar a prevenção contra a transmissão do novo coronaví- como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contra- priadas ao resultado, entretanto, indedutíveis temporariamente. A desrus, desenvolveu um rígido protocolo de biossegurança. Consolidadas TUAISªDOªINSTRUMENTOªPARAªAVALIARªSEªOSªmUXOSªDEªCAIXAªCONTRATUAISªSÍOª pesa com imposto de renda e contribuição social compreende ao imem um plano de biossegurança e seguindo as orientações da Agência somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação so- posto de renda corrente reconhecido no resultado. Na determinação do
Nacional de Vigilância Sanitária, da Organização Mundial da Saúde, do BREªSEªOªATIVOªlNANCEIROªCONTÏMªUMªTERMOªCONTRATUALªQUEªPODERIAªMUDARª imposto de renda corrente a Companhia leva em consideração o impacMinistério da Saúde e das Secretarias de Saúde municipais e estaduais, OªMOMENTOªOUªOªVALORªDOSªmUXOSªDEªCAIXAªCONTRATUAISªDEªFORMAªQUEªELEª TOªDEªINCERTEZASªRELATIVASªËSªPOSIÎÜESªlSCAISªTOMADASªEªSEªOªPAGAMENas medidas de proteção sanitária contemplam desde o reforço à higie- não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia to adicional de imposto de renda e juros tenha que ser realizado. A
nização dos espaços até a disponibilização de dispensers de álcool em CONSIDERAªsªEVENTOSªCONTINGENTESªQUEªMODIlQUEMªOªVALORªOUªOªAªÏPOCAª Companhia acredita que a provisão para imposto de renda e no passivo
gel 70%. Ainda em maio de 2020, CTRC - Concessionária do Terminal DOSªmUXOSªDEªCAIXAªsªTERMOSªQUEªPOSSAMªAJUSTARªAªTAXAªCONTRATUAL ªIN- ESTÈªADEQUADAªPARAªCOMªRELAÎÍOªAªTODOSªOSªEXERCÓCIOSªlSCAISªEMªABERRodoviário de Campinas S.A., lançou a campanha “Embarque Seguro”, cluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e to baseado em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretaque atrelada ao protocolo de biossegurança, tem como objetivo cons- sªOSªTERMOSªQUEªLIMITAMªOªACESSOªDAª#OMPANHIAªAªmUXOSªDEªCAIXAªDEª ÎÜESªDASªLEISªlSCAISªEªEXPERIÐNCIAªPASSADAª%SSAªAVALIAÎÍOªÏªBASEADAª
cientizar os clientes e colaboradores sobre a importância das medidas ATIVOSªESPECÓlCOSªIV ª!TIVOSªlNANCEIROSª ª-ENSURAÎÍOªSUBSEQUENTEªEª em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgade proteção para a contenção do vírus e a preservação da vida de to- GANHOSªEªPERDASª!TIVOSªlNANCEIROSªAª6*2ª ª%SSESªATIVOSªSÍOªMENSURA- mento cobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilidos. A Campanha que foi amplamente veiculada nos canais digitais da dos subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo ju- zadas o que levariam a Companhia a mudar o seu julgamento quanto à
empresa e divulgada na imprensa, utilizou recursos audiovisuais para ROS ªÏªRECONHECIDOªNOªRESULTADOª!TIVOSªlNANCEIROSªAªCUSTOªAMORTIZADOª adequação da provisão existente. Tais alterações impactarão a despesa
explicar as medidas adotadas e comunicações visuais para demarcar o - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortiza- com imposto de renda no ano em que forem realizadas. g) Contratos de
distanciamento entre as pessoas nos empreendimentos. De forma de- do utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura - ICPC
talhada, vale citar que o protocolo adotado pela empresa contempla os por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cam- 01 (R1) - A infraestrutura, dentro do alcance de Interpretação Técnica
pilares de Informação, Higienização/Desinfecção e Proteção, con- biais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou ICPC 01 - Contratos de Concessão, não são registrados como ativo
forme detalhado a seguir: Informação: Â Plano de Biossegurança para perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Instrumentos imobilizado do concessionário, porque o contrato de concessão não
cada terminal de passageiro; • Cartilha de Boas Práticas no combate à de dívida a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura
Covid-19 para lojistas dos Terminais; • Campanha com dicas de preven- ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o método de juros DEªSERVIÎOSªPÞBLICOSª²ªPREVISTAªAPENASªAªCESSÍOªDEªPOSSEªDESSESªBENSª
ção nos sistemas de telas dos terminais; • Avisos sonoros sobre as efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no para a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao poder
medidas de prevenção; • Comunicação visual com destaque para a resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessiomanutenção da distância de segurança; • Cartazes orientando o uso DESRECONHECIMENTO ªOªRESULTADOªACUMULADOªEMª/2!ªÏªRECLASSIlCADOª nário tem acesso para operar a infraestrutura para a prestação dos
correto das máscaras para os colaboradores; Manual Saúde e Trabalho para o resultado. Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são serviços públicos em nome do poder concedente, nas condições previspara os colaboradores, contendo as orientações sobre as medidas de mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reco- tas no contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alprevenção da Covid-19 na CTRC - Concessionária do Terminal Rodovi- nhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represen- cance desta Interpretação, o concessionário atua como prestador de
ário de Campinas S.A. Higienização/Desinfecção: sª)NTENSIlCAÎÍOªDAª te claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de conshigienização dos pontos e superfícies de contato; • Desinfecção dos Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são re- trução ou melhoria) usada para prestar um serviço público e opera e
sanitários; • 2 vezes ao dia, desinfecção das áreas de circulação dos CLASSIlCADOSªPARAªOªRESULTADOªV ª0ASSIVOSªlNANCEIROSª ªCLASSIlCAÎÍO ª mantém essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinaterminais com produto homologado pela ANVISA; • Maior estoque de MENSURAÎÍOªSUBSEQUENTEªEªGANHOSªEªPERDASª/SªPASSIVOSªlNANCEIROSª do prazo. Se o concessionário presta serviços de construção ou melhosuprimentos de proteção e limpeza. Proteção: • Lixeiras exclusivas FORAMªCLASSIlCADOSªCOMOªMENSURADOSªAOªCUSTOªAMORTIZADOªOUªAOªVALORª ria, a remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é regispara descarte de materiais possivelmente infectados (luvas, máscaras, 6*2ª5MªPASSIVOªlNANCEIROªÏªCLASSIlCADOªCOMOªMENSURADOªAOªVALORª trada pelo valor justo. Essa remuneração pode corresponder a direito
lenços); • Dispositivos de álcool em Gel distribuídos pelas áreas dos JUSTOªPORªMEIOªDOªRESULTADOªCASOªSEJAªCLASSIlCADOªCOMOªMANTIDOªPARAª SOBREªUMªATIVOªINTANGÓVELªOUªUMªATIVOªlNANCEIROª/ªCONCESSIONÈRIOªRECOterminais; • Instalação de lavatórios nas áreas externas dos sanitários negociação, seja um derivativo ou tenha sido designado como tal no nhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização)
EMªTERMINAISªDEªGRANDEªmUXO ªDEªFORMAªAªFACILITARªAªHIGIENIZAÎÍOªDASª RECONHECIMENTOªINICIALª0ASSIVOSªlNANCEIROSªMENSURADOSªAOª6*2ªSÍOª de cobrar os usuários dos serviços públicos. No caso da Companhia
mãos com a utilização de sabonete líquido; • Uso de máscaras de pro- mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reco- não está previsto no contrato de concessão qualquer remuneração ao
teção por todos os colaboradores; • Exigência de utilização das másca- NHECIDOª NOª RESULTADOª /UTROSª PASSIVOSª lNANCEIROSª SÍOª SUBSEQUENTE- lNALªDOªPRAZOªDEªEXPLORAÎÍOªDAªINFRAESTRUTURA ªRAZÍOªPELAªQUALªNENHUMª
ras faciais para os clientes; • Demarcação de distanciamento de segu- mente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros ATIVOªlNANCEIROªFOIªRECONHECIDOªNASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASª!ªAMORRANÎAªNASªlLAS ªEMBARQUESªEªCHECK INSªsª)MPLANTAÎÍOªDEªDISTÉNCIAªDEª efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci- tização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resegurança nos assentos de espera e nas mesas das áreas de alimenta- dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento sultado do exercício de forma linear pela vida útil ou pelo prazo da conção; • Disponibilização de canais digitais para compra de passagens TAMBÏMªÏªRECONHECIDOªNOªRESULTADOªVI ª$ESRECONHECIMENTOª!TIVOSªl- cessão, dos dois o menor. h) Receita operacional - (i) Embarque e
(rodoviárias); • Afastamento dos colaboradores do grupo de risco; • Im- NANCEIROS!ª#OMPANHIAªDESRECONHECEªUMªATIVOªlNANCEIROªQUANDOªOSª utilização do terminal: As receitas decorrentes de embarque e utilização
PLANTAÎÍOªDOªHOMEªOFlCEªPARAªASªEQUIPESªDEªTRABALHOªQUEªPODEMªREALI- DIREITOSªCONTRATUAISªAOSªmUXOSªDEªCAIXAªDOªATIVOªEXPIRAM ªOUªQUANDOªAª do terminal são reconhecidas no exercício no qual os serviços são preszar as atividades remotamente. Para a diretoria geral da empresa, a #OMPANHIAªTRANSFEREªOSªDIREITOSªCONTRATUAISªDEªRECEBIMENTOªAOSªmUXOSª tados. (ii) Receita de aluguel: A receita de aluguel decorrente de contraCTRC - Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S.A. se DEªCAIXAªCONTRATUAISªSOBREªUMªATIVOªlNANCEIROªEMªUMAªTRANSAÎÍOªNAª tos de locação com Companhias de transporte, lojas, e restaurantes
DElNEªPORªSERªUMAªCONCESSIONÈRIAªDEªSERVIÎOSªESSENCIAIS ªOªQUEªSIGNIl- qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do localizados no terminal rodoviário é reconhecida no resultado pelo méca estar na linha de frente mesmo em momentos de crise, como uma ATIVOªlNANCEIROªSÍOªTRANSFERIDOSªOUªNAªQUALªAª#OMPANHIAªNEMªTRANSFEREª todo linear pelo prazo do arrendamento. (iii) Serviços aos usuários:
pandemia. Nesse sentido, a campanha ‘Embarque Seguro’ e todo o nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titulari- A receita de serviços prestados de guarda-volumes, estacionamento,
esforço da empresa com as medidas de proteção reforçam as questões DADEªDOªATIVOªlNANCEIROªEªTAMBÏMªNÍOªRETÏMªOªCONTROLEªSOBREªOªATIVOª utilização de sanitários e banho aos usuários do terminal rodoviário é
de segurança, mas que tomaram novas formas por conta da Covid-19. lNANCEIROª!ª#OMPANHIAªREALIZAªTRANSAÎÜESªEMªQUEªTRANSFEREªATIVOSªRE- reconhecida no resultado no momento que o serviço é prestado. i) ReA partir de um trabalho diário, com muito foco em compromisso social, conhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancial- CEITASªlNANCEIRASªEªDESPESASªlNANCEIRASª!SªRECEITASªCONTÈBEISªCOMque a empresa realiza tais esforços para continuar atendendo à popula- mente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses ca- preendem receitas de juros sobre aplicações contábeis, receitas com
ção mesmo em momentos como na Pandemia do novo Coronavírus. SOS ª OSª ATIVOSª lNANCEIROSª NÍOª SÍOª DESRECONHECIDOSª 0ASSIVOSª descontos obtidos, receitas com variações cambiais ativas e as varia2. Base de Preparação: a)Declaração de conformidade: As demons- lNANCEIROSª!ª#OMPANHIAªDESRECONHECEªUMªPASSIVOªlNANCEIROªQUANDOª ções monetárias ativas. A receita de juros é reconhecida no resultado
TRAÎÜESªlNANCEIRASªFORAMªELABORADASªDEªACORDOªCOMªASªPRÈTICASªCONTÈ- sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia através do método dos juros efetivos. As despesas contábeis compreBEISªADOTADASªNOª"RASILª"2'!!0 ª!ªEMISSÍOªDASªDEMONSTRAÎÜESªl- TAMBÏMª DESRECONHECEª UMª PASSIVOª lNANCEIROª QUANDOª OSª TERMOSª SÍOª endem basicamente os juros, as variações cambiais passivas e as tarinanceiras foi autorizada pela Administração em 19/03/2021. Todas as MODIlCADOSªEªOSªmUXOSªDEªCAIXAªDOªPASSIVOªMODIlCADOªSÍOªSUBSTANCIAL- FASªBANCÈRIASªJ ª'ERENCIAMENTOªDOªRISCOªlNANCEIROª ª (i) Estrutura do
INFORMAÎÜESªRELEVANTESªPRØPRIASªDASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRAS ªEªSO- MENTEªDIFERENTES ªCASOªEMªQUEªUMªNOVOªPASSIVOªlNANCEIROªBASEADOªNOSª GERENCIAMENTOªDEªRISCOª!ª#OMPANHIAªNÍOªPOSSUIªUMªCOMITÐªESPECÓlCOª
mente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utiliza- TERMOSªMODIlCADOSªÏªRECONHECIDOªAªVALORªJUSTOª.OªDESRECONHECIMENTOª de gerenciamento de risco. A Administração é responsável pelo acomdas pela Administração na sua gestão. b) Base de mensuração: As de- DEªUMªPASSIVOªlNANCEIRO ªAªDIFERENÎAªENTREªOªVALORªCONTÈBILªEXTINTOªEªAª panhamento das políticas de gerenciamento de risco da Companhia, e
MONSTRAÎÜESª lNANCEIRASª FORAMª PREPARADASª COMª BASEª NOª SEUª CUSTOª contraprestação paga é reconhecida no resultado. (vii) Compensação: os gestores de cada área se reportam regularmente a Administração
HISTØRICOªCOMªEXCEÎÍOªAOSªINSTRUMENTOSªlNANCEIROSªMENSURADOSªPELOª /SªATIVOSªOUªPASSIVOSªlNANCEIROSªSÍOªCOMPENSADOSªEªOªVALORªLÓQUIDOª sobre as suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da
seu valor justo por meio do resultado. c) Moeda funcional e moeda de apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a #OMPANHIAªSÍOªESTABELECIDASªPARAªIDENTIlCARªEªANALISARªOSªRISCOSªENAPRESENTAÎÍOª !Sª DEMONSTRAÎÜESª lNANCEIRASª SÍOª APRESENTADASª EMª Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de com- FRENTADOSª PELAª #OMPANHIA ª PARAª DElNIRª LIMITESª Eª CONTROLESª DEª RISCOSª
Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida apropriados, e para monitorar riscos e aderências aos limites. As políticontábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (viii) Instru- cas de risco e sistema de gerenciamento de riscos são revisadas fremais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de esti- MENTOSªlNANCEIROSªDERIVATIVOSªEªCONTABILIDADEªDEªHEDGEª!ª#OMPANHIAª QUENTEMENTEªPARAªREmETIRªMUDANÎASªNASªCONDIÎÜESªDEªMERCADOªEªNASª
MATIVASªEªJULGAMENTOSª.AªPREPARAÎÍOªDESTASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEI- NÍOªPOSSUIªINSTRUMENTOSªlNANCEIROSªDERIVATIVOSªDEªHEDGEªB ª!TIVOSªIN- atividades da Companhia. A Companhia, por meio de suas normas e
ras, a Administração utilizou julgamento, estimativas e premissas que tangíveis: A Companhia possui os seguintes ativos intangíveis: (i) Direi- procedimentos de treinamento e gerenciamento busca desenvolver um
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de to de uso e custos de desenvolvimento de sistema informatizados. São ambiente de disciplina e controle no quais todos os funcionários tenham
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diver- demonstrados ao custo de aquisição deduzido da amortização, a qual é consciência de suas atribuições e obrigações. (ii) Risco de crédito: Risgir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de calculada de acordo com a sua vida útil estimada. (ii) Direito de explora- COªDEªCRÏDITOªÏªOªRISCOªDEªPREJUÓZOªlNANCEIROªDAª#OMPANHIAªCASOªUMª
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospec- ção de infraestrutura. O custo inclui as despesas que são diretamente INSTRUMENTOª lNANCEIROª FALHEª EMª CUMPRIRª SUASª OBRIGAÎÜESª CONTRATUAISª
TIVAMENTEªE ª*ULGAMENTOSª.AªPREPARAÎÍOªDASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEI- atribuíveis à construção de infraestrutura e inclui os custos de material que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia. A administraras, a administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que e mão de obra direta, qualquer outro custo diretamente atribuído para ção não vê risco de crédito uma vez que as transações são realizadas
afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores colocar esse ativo em condição de uso conforme o seu propósito e os com sua Matriz. Atualmente, o risco é oriundo das contas a receber de
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados juros capitalizados dos empréstimos. Os ativos intangíveis são amorti- CLIENTESªEªDEªAPLICAÎÜESªlNANCEIRASª4AMBÏM ªAª!DMINISTRAÎÍOªVISANDOª
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas zados com base no método linear e a amortização é reconhecida no MINIMIZARª OSª RISCOSª DEª CRÏDITOSª ATRELADOSª ASª INSTITUIÎÜESª lNANCEIRAS ª
são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reco- resultado pela vida útil estimada dos ativos intangíveis, a partir da data PROCURAªDIVERSIlCARªSUASªOPERAÎÜESªEMªINSTITUIÎÜESªDEªPRIMEIRAªLINHAª
nhecidas prospectivamente. As informações sobre julgamentos realiza- em que estes estão disponíveis para uso. A vida útil estimada para o (iii) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia
DOSªNAªAPLICAÎÍOªDASªPOLÓTICASªCONTÈBEISªQUEªTEMªEFEITOSªSIGNIlCATIVOSª exercício corrente e comparativo é de 30 anos, conforme prazo do con- IRÈªENCONTRARªDIlCULDADESªEMªCUMPRIRªCOMªASªOBRIGAÎÜESªASSOCIADASª
SOBREª OSª VALORESª RECONHECIDOSª NASª DEMONSTRAÎÜESª lNANCEIRASª ESTÍOª trato de concessão. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente COMªSEUSªPASSIVOSªlNANCEIROSªQUEªSÍOªLIQUIDADOSªCOMªPAGAMENTOSªËª
incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa n° 6 - Re- e exercício comparativos são as seguintes: Benfeitorias em imóveis de VISTAªOUªCOMªOUTROªATIVOªlNANCEIROª!ªABORDAGEMªDAª#OMPANHIAªNAªADconhecimento e mensuração de provisões para crédito de liquidação terceiros: 30 anos; Móveis e utensílios: 10 anos: Máquinas e equipa- ministração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre
DUVIDOSAªsª.OTAªEXPLICATIVAªN ªª ª$ElNIÎÍOªDEªVIDAªÞTILªDOªATIVOªINTANGÓ- mentos: 10 anos; Equipamentos de informática: 10 anos; Software: TENHAªLIQUIDEZªSUlCIENTEªPARAªCUMPRIRªCOMªSUASªOBRIGAÎÜESªAOªVENCEvel; e • Nota explicativa n° 14 - Reconhecimento e mensuração de pro- 5 anos. Os métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são rem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitávisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade de revistos a cada encerramento de exercício e ajustados caso seja apro- veis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. Adicionalmagnitude de saída de recursos. 3. Resumo das Principais Políticas PRIADOªA ª2EDUÎÍOªDOªVALORªRECUPERÈVEL ª)MPAIRMENTª ª!TIVOSªlNANCEIROSª mente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que
Contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas NÍOªDERIVATIVOSª!TIVOSªlNANCEIROSªNÍOªMENSURADOSªPELOªVALORªJUSTOªPORª permitem captar recursos de forma e reverter posições que poderiam
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas de- meio de resultado são avaliados a cada data de apresentação para prejudicar a liquidez da Companhia. (iv) Risco de taxa de juros: Decorre
MONSTRAÎÜESª lNANCEIRASª A ª )NSTRUMENTOSª lNANCEIROSª I ª 2ECONHECI- apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de oscilamento e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos VALORªRECUPERÈVELª%VIDÐNCIAªOBJETIVAªDEªQUEªATIVOSªlNANCEIROSªTIVERAMª ÎÜESªDEªTAXASªDEªJUROSªINCIDENTESªSOBREªSEUSªATIVOSªEªPASSIVOSªlNANCEIde dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram perda de valor inclui: • Inadimplência ou atrasos do devedor; • Reestru- ros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia centraliza
ORIGINADOSª4ODOSªOSªOUTROSªATIVOSªEªPASSIVOSªlNANCEIROSªSÍOªRECONHECI- turação de um valor devido a Companhia em condições que a Compa- seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que
dos inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposições nhia não considera em condições normais; • Indicativos de que o deve- ACOMPANHAMªAªVARIAÎÍOªPRØXIMAªDOª#$)ªEMªCERTIlCADOªDEªDEPØSITOª
CONTRATUAISªDOªINSTRUMENTOª5MªATIVOªlNANCEIROªAªMENOSªQUEªSEJAªUMª dor ou emissor irá entrar em falência; • Mudanças negativas na situação BANCÈRIOª Eª FUNDOSª DEª RENDAª lXAª 4. Novos Normativos Contábeis:
CONTASª Aª RECEBERª DEª CLIENTESª SEMª UMª COMPONENTEª DEª lNANCIAMENTOª de pagamentos dos devedores ou emissores; • O desaparecimento de (i) Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de
SIGNIlCATIVO ªOUªPASSIVOªlNANCEIROªÏªINICIALMENTEªMENSURADOªAOªVALORª um mercado ativo para o instrumento; • Dados observáveis indicando novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2020.
justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do QUEªHOUVEªUMªDECLÓNIOªNAªMENSURAÎÍOªDOSªmUXOSªDEªCAIXAªESPERADOSª Embora a adoção antecipada seja permitida, a Companhia não adotou
resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis DEªUMªGRUPOªDEªATIVOSªlNANCEIROSªB ª$EMAISªATIVOSªCIRCULANTESªEªNÍOª referidos normativos As seguintes normas alteradas e interpretações
à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um circulantes - São demonstrados aos valores de custo ou realização, in- NÍOªDEVERÍOªTERªUMªIMPACTOªSIGNIlCATIVOªNASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASª
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras: Aos acionistas e administradores da CTRC - Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S.A - São Paulo - SP - Opinião:
%XAMINAMOSªASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªDAªCTRC - Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S.A (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações
DOªRESULTADO ªDOªRESULTADOªABRANGENTE ªDASªMUTAÎÜESªDOªPATRIMÙNIOªLÓQUIDOªEªDOSªmUXOSªDEªCAIXA ªPARAªOªEXERCÓCIOªlNDOªNESSAªDATA ªBEMªCOMOªASªCORRESPONDENTESªNOTASªEXPLICATIVAS ªINCLUINDOªOªRESUMOªDASªPRINCIPAISªPOLÓTICASª
CONTÈBEISª%MªNOSSAªOPINIÍO ªASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªACIMAªREFERIDASªAPRESENTAMªADEQUADAMENTE ªEMªTODOSªOSªASPECTOSªRELEVANTES ªAªPOSIÎÍOªPATRIMONIALªEªlNANCEIRAªDAªCTRC - Concessionária do Terminal
Rodoviário de Campinas S.A.ªEMª ªOªDESEMPENHOªDEªSUASªOPERAÎÜESªEªOSªSEUSªmUXOSªDEªCAIXAªPARAªOªEXERCÓCIOªlNDOªNESSAªDATA ªDEªACORDOªCOMªASªPRÈTICASªCONTÈBEISªADOTADASªNOª"RASILªBase para Opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
DOªAUDITORªPELAªAUDITORIAªDASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASvª3OMOSªINDEPENDENTESªEMªRELAÎÍOªËª#OMPANHIAªDEªACORDOªCOMªOSªPRINCÓPIOSªÏTICOSªRELEVANTESªPREVISTOSªNOª#ØDIGOªDEª²TICAª0ROlSSIONALªEªNASª.ORMASª0ROlSSIONAISª
EMITIDASªPELOª#ONSELHOª&EDERALªDEª#ONTABILIDADEª ª#&#ªEªCUMPRIMOSªCOMªASªDEMAISªRESPONSABILIDADESªÏTICASªDEªACORDOªCOMªESSASªNORMASª!CREDITAMOSªQUEªAªEVIDÐNCIAªDEªAUDITORIAªOBTIDAªÏªSUlCIENTEªEªAPROPRIADAªPARAª
fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos: $EMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªRELATIVASªAOªEXERCÓCIOªANTERIORª!SªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªRELATIVASªAOªEXERCÓCIOªlNDOªEMª ªAPRESENTADASªPARAªlNSªCOMPARATIVOS ªFORAMª
PORªNØSªEXAMINADAS ªCUJOªRELATØRIOªDATADOªEMªªNÍOªCONTINHAªRESSALVASªOUªOUTRASªQUALIlCAÎÜESªResponsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: A Administração da Companhia é
RESPONSÈVELªPELAªELABORAÎÍOªEªADEQUADAªAPRESENTAÎÍOªDESSASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªDEªACORDOªCOMªASªPRÈTICASªCONTÈBEISªADOTADASªNOª"RASILªEªPELOSªCONTROLESªINTERNOSªQUEªAª!DMINISTRAÎÍOªDETERMINOUªCOMOªNECESSÈRIOSªPARAªPERMITIRªAªELABORAÎÍOªDEªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªLIVRESªDEªDISTORÎÍOªRELEVANTE ªINDEPENDENTEMENTEªSEªCAUSADAªPORªFRAUDEªOUªERROª.AªELABORAÎÍOªDASªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRAS ªAªADMINISTRAÎÍOªÏªRESPONSÈVELª
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações

da Companhia: • Alterações nas referências à estrutura conceitual nas
NORMASª)&23ªsª$ElNIÎÍOªDEªUMªNEGØCIOªALTERAÎÜESªAOª#0#ª)&23ª
 ªsª$ElNIÎÍOªDEªMATERIALIDADEªEMENDASªAOª#0#ª)!3ªªEª#0#ª
IAS 8); • Reforma da taxa de juros referenciais (alterações ao IFRS 9,
IAS 39 e IFRS 7); • Concessões relacionadas à COVID-19 (alterações à
IFRS 16). Novas normas, alterações e interpretações à normas existentes que não são efetivas ainda e não foram adotadas antecipadamente
PELAª#OMPANHIAªPARAªASªQUAISªNÍOªSEªESPERAªIMPACTOSªSIGNIlCATIVOSªNOª
período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais não
estão sendo efetuadas): • IFRS 17 Contratos de seguros; • Alterações
ao IFRS 17 Contratos de seguros (alterações ao IFRS 17 e IFRS 4);
Referências à Estrutura Conceitual; • Produtos antes do uso pretendido
(alterações ao IAS 16); • Contratos onerosos - custo de cumprimento de
um contrato (alterações ao IAS 37); • Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41);
sª#LASSIlCAÎÍOªDEªPASSIVOªCOMOªCIRCULANTEªEªNÍOªCIRCULANTEªALTERAÎÜESª
ao IAS 1). (ii) Normas adotadas a partir de 01/01/2020: Adoção inicial do
IFRIC 23 - Incerteza sobre o Tratamento do Imposto de Renda A IFRIC
ªDESCREVEªCOMOªDETERMINARªAªPOSIÎÍOªlSCALªEªCONTÈBILªQUANDOªHOUVERª
incerteza sobre o tratamento do imposto de renda. A interpretação reQUERªQUEªAª#OMPANHIAªsª$ETERMINEªSEªPOSIÎÜESªlSCAISªINCERTASªSÍOª
avaliadas separadamente ou como um grupo; • Avalie se é provável que
AªAUTORIDADEªlSCALªACEITEªAªUTILIZAÎÍOªDEªTRATAMENTOªlSCALªINCERTO ªOUª
proposta de utilização, por uma entidade nas suas declarações de imposto de renda. • Em caso positivo, a Companhia deve determinar sua
POSIÎÍOªlSCALªEªCONTÈBILªEMªLINHAªCOMªOªTRATAMENTOªlSCALªUTILIZADOªOUªAª
ser utilizado nas suas declarações de imposto de renda. Em caso negaTIVO ªAª#OMPANHIAªDEVEªREmETIRªOªEFEITOªDAªINCERTEZAªNAªDETERMINAÎÍOªDAª
SUAªPOSIÎÍOªlSCALªEªCONTÈBILª%Mª ªNÍOªHOUVEªIMPACTOSªNASª
DEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªDAª#OMPANHIA
5. Caixa eEquivalentes de Caixa:
2020 _____
2019
____
Caixa
1
1
Bancos
745
640
!PLICAÎÜESªlNANCEIRASª
ª

Numerários em trânsito
42 _____
27
____
990 _____
4.394
____
_____
____
As disponibilidades são os itens de balanço patrimonial que são apresenTADOSªNAªDEMONSTRAÎÍOªDOSªmUXOSªDEªCAIXAªCOMOªCAIXAªEªEQUIVALENTESªDEª
CAIXAªEªSÍOªASSIMªREPRESENTADOSª!SªAPLICAÎÜESªlNANCEIRASªSÍOªRESGATÈveis em um prazo inferior a 90 dias da data das respectivas operações e
ESTÍOªSUJEITASªAªUMªINSIGNIlCANTEªRISCOªDEªMUDANÎAªDEªVALOR ªSENDOªESSASª
aplicações renumeradas entre 10% a 100% da SELIC. Sua redução ocorreu, principalmente, pela necessidade de utilização das reservas de caixa
em função dos efeitos da Pandemia de Covid-19.
6. Contas a Receber de Clientes: a. Composição dos saldos:
2020
2019
____ _____
Locações a receber
1.175
985
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(413) _____
(327)
____
762 _____
658
____
_____
____
b. Abertura por idade do contas a receber:
2020 _____
2019
_____
A vencer
472
597
Vencidos de 1 a 30 dias
88
5
Vencidos de 31 a 120 dias
121
33
Vencidos de 121 a 180 dias
81
11
Vencidos acima de 181 dias
413 _____
339
_____
1.175 _____
985
_____
_____
_____
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída considerando, principalmente, os títulos vencidos há mais de seis meses.
/SªVALORESªPROVISIONADOSªSÍOªCONSIDERADOSªSUlCIENTESªPELAª!DMINISTRAção para suprir as eventuais perdas da realização dos créditos e leva
em conjunta a particularidade do negócio em sua determinação. c. Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
2020 _____
2019
____
Saldo em 31/12/2019
(327)
(379)
Reversão de provisão no exercício
7
52
Adição de provisão no exercício
(93) _________
Saldo em 31/12/2020
(413) _____
(327)
____
_____
____
7. Intangível: O saldo do ativo intangível correspondente a software e
à concessão para exploração da infraestrutura e apresentam as seguintes composições: a. Composição dos saldos:
2019 ____________________
2020
______
Amortização
Valor
AcumuValor
Benfeitorias em imóveis de ______
líquido ______
Custo ______
lada ______
líquido
de terceiros
25.448 42.495 (18.358) 24.137
Móveis e utensílios
78
459 (388)
71
Máquinas e equipamentos
238
4.788 (4.591)
197
Equipamentos de informática
46
636 (606)
30
Software
6
114 (110)
4
Obras em Andamento
521 ______- ______
521
______- ______
25.816 ______
49.013 (24.053)
24.960
______
______
______
______
______ ______
______
b. Movimentação do custo do ativo intangível:
2019 ____________________
2020
_____
Benfeitorias em imóveis
Saldo _______
Adições Baixas
Saldo
_____
_____ ______
de terceiros
42.328
167
- 42.495
Móveis e utensílios
456
3
459
Máquinas e equipamentos
4.766
22
- 4.788
Equipamentos de informática
634
2
636
Software
112
2
114
Obras em Andamento
521 _____- ______
521
_____- _______
48.296 _______
717 _____
49.013
_____
_______
_____- ______
______
_____
c. Movimentação da amortização do ativo intangível:
2019 ____________________
2020
_____
Benfeitorias em imóveis
Saldo _______
Adições Baixas
Saldo
_______
_____ ______
de terceiross
(16.880) (1.478)
- (18.358)
Móveis e utensílios
(378)
(10)
- (388)
Máquinas e equipamentos
(4.528)
(63)
- (4.591)
Equipamentos de informática
(588)
(18)
- (606)
Software
(106) _______
(4) _____- ______
(110)
_______
(22.480) _______
(1.573) _____
_______
_______
_____- (24.053)
______
_______
______
%MªFUNÎÍOªDOªCONTRATOªDEªCONCESSÍOªDOª4ERMINALª2ODOVIÈRIOªlRMADOª
pela Companhia, o ativo intangível é registrado correspondendo ao
direito que a Companhia possui de cobrar os usuários pelo uso da infraestrutura da concessão. A interpretação técnica ICPC 01 “Contratos de
Concessão” emitida pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis estabelece diretrizes gerais para o reconhecimento e mensuração das obrigações e direitos relacionados em contrato de concessão, e é aplicável
para situações em que o poder concedente controle ou regulamente
quais serviços o concessionário deve prestar com a infraestrutura, a
quem os serviços devem ser prestados e por qual preço, e controle
QUALQUERªPARTICIPAÎÍOªRESIDUALªSIGNIlCATIVAªNAªINFRAESTRUTURAªNOªlNALªDOª
PRAZOª DEª CONCESSÍOª !TENDIDASª ESTASª DElNIÎÜES ª Aª INFRAESTRUTURAª DAª
Companhia é segregada e movimentada desde a data de sua construção, cumprindo as determinações existentes nos CPCs, de modo que
SEJAª REGISTRADOª NASª DEMONSTRAÎÜESª lNANCEIRASª I ª UMª ATIVOª INTANGÓVELª
correspondendo ao direito de explorar a concessão mediante cobrança
AOSªUSUÈRIOSªDOSªSERVIÎOSªPÞBLICOSª/ªCONTRATOªDEªCONCESSÍOªlRMADOª
entre o Poder Concedente, sendo a Prefeitura de Campinas - SP, e a
CTRC - Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S.A.,
DENOMINADAª #ONCESSIONÈRIA ª NÍOª PREVÐª Oª REEMBOLSOª lNANCEIROª DOSª
investimentos efetuados na construção do Terminal Rodoviário. DianTEªDISSO ªAª#OMPANHIAªNÍOªRECONHECEªATIVOªlNANCEIROªDECORRENTEªDOª
referido contrato de concessão. Conforme descrito no contato, o termo
DEªCOMPROMISSOªlRMADOªPELAª#OMPANHIAªÏªAªCONSTRUÎÍOªDOªTERMINALª
rodoviário, incluindo obras de infraestrutura, aquisição de mobiliário,
máquinas e equipamentos, rede lógica, painéis eletrônicos, circuitos fechados de monitoramento - CFTV e outros itens que incorporam a infraestrutura do terminal. O valor global estimado é de R$ 470.000 equivale
à remuneração total do contrato de concessão durante o período de 30
anos. Na cláusula sétima, parágrafo 17.1, do contrato de concessão foi
determinado à reversão dos bens adquiridos ou construídos, incluindo
instalações, equipamentos, sistemas, maquinários, móveis e utensílios,
ao Poder Concedente no término do prazo do contrato de concessão.
O montante registrado no ativo intangível corresponde ao direito de
cobrar os consumidores pelos serviços de utilização do terminal rodoviÈRIOª5MAªVEZªQUEªOªPRAZOªPARAªEXPLORAÎÍOªÏªDElNIDOªCONTRATUALMENTE ª
determinado pela cláusula sexta, parágrafo 16.1 do contrato de concessão, sendo de 30 anos, a amortização desse ativo intangível é realizada
DEªACORDOªCOMªUMAªCURVAªQUEªREmITAªOªPADRÍOªDEªCONSUMOªEªOªBENEfício econômico esperado até o término da concessão. Os itens que
compõem a infraestrutura são vinculados diretamente à operação da
Companhia, não podendo ser retirados, alienados, concedidos ou dados
em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Poder
Concedente, que regulamenta a desvinculação de bens da concessão
do Terminal Rodoviário, concedendo autorização prévia ara desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação e
determina que o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada para aplicação na concessão. Os ativos intangíveis com a
VIDAªÞTILªDElNIDAªTÐMªSEUªVALORªRECUPERÈVELªTESTADOªCASOªHAJAªINDICATIVOª
DEªPERDAªDEªVALORª!ª!DMINISTRAÎÍOªDAª#OMPANHIAªNÍOªIDENTIlCOUªQUALQUERªEVIDÐNCIAªQUEªJUSTIlCASSEªAªNECESSIDADEªDEªTESTARªOªIMPAIRMENTªDOSª
BENSªCOMªAªVIDAªÞTILªDElNIDA ªEMªªEªª8. Empréstimos:
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais
dos empréstimos que são mensurados pelo custo amortizado. Para mais
informações sobre a exposição da Companhia a risco de taxa de juros,
moeda estrangeira e liquidez, veja nota explicativa nº 21.
Passivo circulante
2020 _____
2019
_____
Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - cessão de recebíveis
CDI + 3% 5.714 5.864
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. CDI + 1,94% _____
313 _____
565
6.027 _____
6.429
_____
_____
_____

Passivo não circulante
Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - cessão de recebíveis

M

2020 _____
2019
_____

CDI + 3% 8.154 10.952
8.154 _____
10.952
_____
Total
14.181 _____
17.381
_____
_____
_____
Circulante
6.027 6.429
Não circulante
8.154 10.952
A Companhia mantém em seus empréstimos garantias e covenants
usuais de mercado. Todas as cláusulas, quantitativas e qualitativas,
referente aos empréstimos foram integralmente cumpridas pela Companhia em 31/12/2020 e 2019. Os empréstimos vigentes possuem
como garantias o total dos recebíveis no período vigente do contrato
(100% do total arrecadado, dos créditos futuros de que a Companhia
é titular, oriundos da concessão de serviços públicos para operação,
administração, manutenção, conservação e exploração econômica e
comercial do Terminal Rodoviário de Campinas, conforme disposto no
4ERMOªDEª#ONTRATOªNª ª!SªPARCELASªCLASSIlCADASªNOªPASSIVOª
não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento: ______
2020
2021
2.916
2022
5.238
______
Movimentação das dívidas
8.154
______
______
Saldo de 31/12/2019
17.381
______
Captações
701
(+) Carência sobre captação
(-) Pagamento do principal
(2.857)
(-) Pagamento de juros
(1.100)
Provisão de juros
56
______
Saldo de 31/12/2020
14.181
______
9. Fornecedores:
2020 ____
2019
____
Fornecedores
784
238
Outros
37 ____
51
____
821 ____
289
____
____
____
Os saldos a pagar a fornecedores não apresentam concentração e são
representados por compras de materiais e equipamentos para construção do terminal rodoviário e contas a pagar a autarquias municipais.
10. Obrigações Trabalhistas e Sociais:
2020 ____
2019
____
Salários e ordenados a pagar
87
116
Provisão de férias
189
171
INSS a recolher
39
109
INSS sobre férias
51
50
FGTS a recolher
4
18
FGTS sobre férias
15
14
IRRF sobre a folha de pagamento
5
3
Empréstimos consignados
11 ____
13
____
401 ____
494
____
____
____
Em 31/12/2020 a Companhia possuía 68 funcionários (93 em
31/12/2019).
11. Obrigações Fiscais:
2020 ____
2019
____
ISSQN a recolher
62
99
PIS e COFINS a recolher
134
91
Impostos retidos a recolher
21 ____
48
____
217 ____
238
____
____
____
12. Parcelamentos a Pagar:
2020 ____
2019
____
Passivo circulante
Pis s/ Faturamento
8
ª #OlNSªSª&ATURAMENTOª
ª
Imposto de Renda
193
Contribuição Social
72
INSS
53
PERT - Lei 13.496/17
54 ____
54
____
415 ____
54
____
____
____
Passivo não circulante
2020 _____
2019
_____
Pis s/ Faturamento
30
ª #OlNSªSª&ATURAMENTOª
ª
Imposto de Renda
756
Contribuição Social
282
INSS
79
PERT - Lei 13.496/17
494 _____
549
_____
1.779 _____
549
_____
_____
_____
2.194 _____
603
_____
_____
_____
/SªPARCELAMENTOSªSIMPLIlCADOªDEª0IS ª#OlNS ª)20*ªEª#3,,ªFORAMªADEridos em consonância com a Instrução Normativa RFB nº 1891/2019,
tendo como o saldo total parcelado em 60 (sessenta) vezes e acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior
ao do pagamento, e de 1% (um porcento) relativamente ao mês em
que o pagamento estiver sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de
 ª/ªPARCELAMENTOªSIMPLIlCADOªDOª).33ªFOIªADERIDOSªEMªCONsonância com a Instrução Normativa RFB nº 1891/2019, tendo como o
saldo total parcelado em 32 (parcelas) vezes e acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e
de 1% (um porcento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de 19/07/2002). O Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT) foi aderidos em consonância com a LEI Federal nº 13.496/17, na qual a Companhia parcelou
IRPJ de peridos anteriores tendo como o saldo total parcelado em 150
(parcelas) vezes e acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente. A provisão para os pagamentos do
imposto no passivo não circulante está prevista como segue: _____
Valor
2021
349
2022
349
2023
331
2024
54
2025 a 2029
1.111
_____
2.194
_____
_____
13. Partes Relacionadas: a. Transações com partes relacionadas: A Companhia mantém conta corrente com as Controladoras.
Em 31/12/2019, os saldos eram compostos, basicamente, por antecipação de resultados, os quais foram liquidados com as distribuições de
lucros, conforme demonstrado abaixo:
2020 _____
2019
____
Ativos MOBIT Mobilidade e Participações S.A.
1.392
SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda.____- _____
597
1.989
____- _____
_____
____
A movimentação de dividendos do exercício está demonstrada a seguir:
2020
______
Saldo em 01/01/2020
Dividendos do exercício de 2019 provisionados
7.221
Abatimento de dividendos antecipados
(1.989)
Pagamento de dividendos de 2019
(3.500)
______
3ALDOªlNALªDEªDIVIDENDOSªAªPAGARª

______
______
b. Remuneração da Administração: Conforme o acordo entre as sócias
quotistas, as remunerações aos dirigentes da Companhia são de responsabilidade de cada sócia, portanto nenhuma
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As disputas na AKSP são constantes
Além dos troféus para os seis
primeiros de cada uma das quatro categorias, o autor da pole
position mais rápida da etapa
ganha um par de luvas DKR, e
quem fizer a volta mais rápida
entre todas as categorias ganha
uma camiseta Harderthan
como prêmio. E numa ação incentivadora, será feito o pódio
para o sétimo colocado, que
receberá prod utos da Cervejaria Paulistânia.
Pontuação da categoria Light
da AKSP depois da 1ª etapa: 1)

Emílio Di Bisceglie, 26 pontos;
2) Arthur Calore, 22; 3) Rafael
Casado, 19; 4) Felipe Soares, 17;
5) Igor Dias, 16; 6) Igor Pacanari, 15; 7) Seong Lee, 14; 8) Toninho Vitamina, 13; 9) Fábio
Guilherme, 12; 10) Grazi Gonçalves, 11.
Pontuação da categoria Graduados da AKSP depois da 1ª etapa: 1) Rodrigo Silva, 26; 2) Júlio Luiz, 22; 3) Matheus Nozaki,
19; 4) Rodrigo Fernandes, 17; 5)
Marco Ver ga, 16; 6) Gabriel
Medina, 15; 7) Rodrigo Olivei-

ra, 14; 8) Marcelo Costa, 13; 9)
Wanderley Borges, 12; 10) Antônio Oliveira, 11.
Pontuação da categoria Elite
da AKSP depois da 1ª etapa: 1)
Galvane Ruivo, 26; 2) Alberto
Otazú, 22; 3) Edu Abrantes, 19;
4) Tiago Vargas, 17; 5) Augusto Coutinho, 16; 6) Douglas
Pecoraro, 15; 7) Vinicius Silva, 14; 8) Fábio Laranjo, 13; 9)
Marcelo Argenton, 11; 10) Irceu
Ribeiro, 10.
Pontuação da categoria Sênior da AKSP depois da 1ª etapa:
1) Luiz Gouvêa, 25; 2) Jorge Filipe, 23; 3) Marco Verga, 19; 4)
Edu Abrantes, 17; 5) Miguel Sacramento, 16; 6) Jorge Roque,
15; 7) Juan Alvarez, 14; 8) Ricardo Cesar, 13; 9) Wanderley Borges, 12; 10) Adolfo Soares, 11.
Cronograma da 2ª etapa da
AKSP – 08/5
18h00 – Bateria-treino;
18h30 – Sênior; 19h00 – Light;
19h30 – Graduados; 20h00 –
Elite.
O campeonato da AKSP tem
o apoio de Cervejaria Paulistânia, Luvas DKR e Camisetas Harderthan.
Contato:
aksp.contato@gmail.com /
WhatsApp: 11-93079.0901

As ondas amanheceram mais
baixas na terça-feira em Main
Break, com séries de 3-4 pés, mas
com boa formação e mais limpas
para a continuação do Boost Mobile Margaret River Pro apresentado
pela Corona na Austrália. As oitavas
de final femininas abriram o dia e a
gaúcha Tatiana Weston-Webb mostrou a força do seu backside para vencer sua bateria. A programação era
de os homens também competirem,
mas as ondas foram se deteriorando
durante a manhã e as oitavas de final
masculinas foram adiadas. A próxima chamada será as 7h00 da quarta-feira na Austrália, 20h00 da
terça-feira no Brasil.
As quartas de final femininas
já foram definidas e as australianas vão disputar classificação para
as semifinais em todas as baterias. Na primeira, a local de Margaret River, Bronte Macaulay ,
enfrenta a francesa Johanne Defay. Na segunda, a brasileira Tatiana Weston-Webb encara a bicampeã mundial Tyler Wright . Na
terceira, a havaiana tetracampeã
Carissa Moore entra com a lycra
amarela de número 1 do ranking
com Isabella Nichols. E a última
é um clássico australiano, entre a
heptacampeã Stephanie Gilmore
e Sally Fitzgibbons.
A terça-feira começou com
uma surpresa. A vice-campeã

mundial e vice-líder do ranking
2021, Caroline Marks, que vinha
de vitória na etapa passada do
World Surf League Championship Tour em Sidney, foi eliminada pela surfista de Margaret River, Bronte Macaulay. A australiana usou seu conhecimento para
vencer com notas 7,83 e 7,60. As
duas chegaram a fazer os maiores
placares da competição feminina,
15,43 e 14,00 pontos, superando
os 13,66 que a havaiana Carissa
Moore tinha conseguido em sua
estreia no domingo.
Já o outro recorde da tetracampeã mundial, nota 8,33, foi
batido na primeira onda surfada
por Tatiana Weston-Webb na terça-feira. A brasileira recebeu 8,50
dos juízes numa direita destruída
por duas batidas verticais de backside, um rasgadão jogando água
pra cima, seguido por um floater
e mais uma pancada na junção,
para finalizar a sua melhor apresentação nas três etapas da “perna
australiana” do CT 2021.
A gaúcha entrou na terceira
bateria do dia com Sage Erickson, norte-americana que ela já
havia derrotado em dez das treze
baterias que se enfrentaram em
etapas do CT. A décima vitória da
Tatiana foi histórica, na primeira bateria do CT feminino disputada em Pipeline, nas quartas de

Foto/ Cait Miers

Tatiana Weston-Webb passa para
as quartas de final na Austrália

Tatiana Weston-Webb
final da primeira etapa de 2021 no
Havaí. Em Margaret River não foi
diferente e uma nota 4,77 foi suficiente para a brasileira vencer
fácil por 13,27 a 9,00 pontos.
Tatiana foi vice-campeã no
último campeonato em Margaret
River em 2019, mas agora terá
um grande desafio para chegar na
final novamente, a bicampeã
mundial Tyler Wright. As duas já
se enfrentaram dezoito vezes no
CT e a brasileira só superou a
australiana em seis baterias. Elas
até passaram juntas na repescagem da etapa passada, com Tyler
vencendo de novo. Mas, Tatiana
avançou em segundo e depois

barrou até a atual campeã mundial, Carissa Moore, no caminho
até a final do Rip Curl Narrabeen Classic.
O título em Sidney valia o segundo lugar no ranking liderado
pela havaiana, que ficou com Caroline Marks. Com a derrota da
californiana na terça-feira, a brasileira tem mais um confronto direto pela vice-liderança na quarta
de final com Tyler Wright. Tatiana ultrapassa os 21.305 pontos de
Caroline se passar para as semifinais, mas já perde a terceira posição se for derrotada pela australiana, que começou a temporada
2021 com vitória no Havaí.

Mais três qualificados para a Olimpíada
seguem para Camping nos EUA
Na parceria entre Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) e Comitê Olímpico do
Brasil (COB), mais três atletas e seus treinadores - viajaram na
terça-feira para o Camping Internacional de Treinamento e Competições, no Chula Vista Elite
Athlete Training Center, no condado de San Diego, nos Estados
Unidos: Almir Cunha dos Santos,
o Almir Junior (salto triplo), Augusto Dutra (salto com vara) e
Andressa Oliveira de Morais
(lançamento do disco), todos
qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Eles vão se juntar a outros

atletas que já estão participando
da iniciativa, que faz parte do
Programa de Preparação Olímpica (PPO), para a Olimpíada, que
têm a cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho.
Almir Junior (Sogipa), medalha de prata no Mundial Indoor
de Birmingham-2018, na GrãBretanha, seguiu com o assistente técnico Fabrício Romero, exrecordista brasileiro do salto em
altura, que trabalha com José
Haroldo Loureiro Gomes, o Arataca, na Sogipa, em Porto Alegre.
A recordista sul-americana do
lançamento do disco, Andressa
Morais, viajou com o marido, qui-

roprata e treinador Everton Luiz
Ribeiro, enquanto Augusto Dutra
seguiu com o técnico Henrique
Camargo Martins. Andressa e Augusto defendem o Pinheiros.
Eles foram recepcionados da
viagem via Dallas nesta quartafeira (5/5) por Carlos Alberto
Cavalheiro, coordenador do
Camping e ligado ao Comitê
Olímpico do Brasil (COB).
“Além de treinar, vamos esperar a confirmação de competições”, comentou Almir Junior,
vice-campeão mundial indoor do
salto triplo em Birmingham-2018.
“Me sinto superbem, treinando
concentrado e com um objetivo

único de chegar à minha melhor
forma nos Jogos de Tóquio.”
Também estão nos Estados
Unidos Gabriel Constantino
(110 m com barreiras), Marcio
Teles (400 m com barreiras) e
Fernanda Borges (lançamento do
disco). Os velocistas Paulo André Camilo de Oliveira, Felipe
Bardi dos Santos, Derick Souza
e Rodrigo Nascimento, que participaram no fim de semana do
Campeonato Mundial de Revezamentos da Polônia, além de Alison Santos, integrante da equipe
medalha de prata no 4x400 m
misto, também seguem o treinamento nos Estados Unidos.

Copa Brasil de Kart tem
inscrições abertas e CNK
divulga regulamento para
disputa em Londrina
Foto/ Bruno Gorski

Depois de duas temporadas
completas no Kartódromo de Interlagos, a Associação dos Kartistas de São Paulo vai realizar
pela primeira vez uma prova no
Kartódromo Granja Viana. Em
virtude das medidas restritivas
que inviabilizaram a utilização do
kartódromo de São Paulo (SP),
a segunda etapa do campeonato
da AKSP será realizada neste sábado (8), a partir das 18 horas,
em Cotia (SP).
Os campeões de 2020, Alberto Otazú (Elite), Leonardo
Ferreira (Graduados), Edu
Abrantes (Sênior) e Gabriel
Medina (Light) ainda não
mostraram a sua força, apesar
de estarem entre os seis primeiros nesta temporada. Os
líderes do campeonato de
2021, que teve início no final
de fevereiro são Emílio Di
Bisceglie (Light), Rodrigo Silva (Graduados), Galvane Ruivo
(Elite) e Luiz Gouvêa (Sênior), e
vão partir com tudo para abrir vantagem na pontuação. Esta segunda etapa pode provocar mudanças
na tabela de classificação, já que
alguns pilotos que tem muita experiência em Interlagos, não tem
a mesma afinidade com o KGV.

Foto/ Emerson Santos

Kartismo: AKSP disputa segunda
etapa no Kartódromo Granja Viana

A Confederação Brasileira
de Automobilismo (CBA), por
intermédio da Comissão Nacional de Kart (CNK), divulgou
na terça-feira (4) o regulamento geral, incluindo aspectos
técnico e desportivo, para a 22ª
edição da Copa Brasil de Kart,
um dos maiores eventos da
modalidade no país. A competição deste ano será realizada
no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina (PR), entre os
dias 21 e 30 de julho.
Também já estão abertas as
inscrições pelo site da CBA.
Basta o competidor acessar o
link
https://
inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-22acopa-brasil-de-kart-2021 e
preencher o formulário.
Durante o mês de maio, o
primeiro lote de inscrições
poderá ser feito com desconto (1.030,00 reais para pilotos Mirim e Cadete e
1.990,00 reais para as demais). Entre 1º de junho e 14
de julho, os custos serão de
1.075,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.210,00 reais para
as demais. A partir de 15 de
julho, os valores sobem para
1.125,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.430,00 reais (demais categorias).
“Infelizmente, a edição de
2020 da Copa Brasil de Kart
não pode ser realizada, em virtude da pandemia. Mesmo assim, decidimos manter os mesmos valores das inscrições,
mesmo com a mudança de data
e alguns novos pontos que foram incluídos ao regulamento”,
contou Rubens Carcasci, presidente da CNK.
Nesta edição da Copa Brasil de Kart, serão 15 categorias em disputa, divididas em
dois grupos, com o total de 10
dias de evento.
O primeiro, com sete categorias - Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduado, F4 SS /
SSM, OK e OK Júnior -, acontecerá entre os dias 21 e 25.
O segundo, para as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior B + Novatos
(Sprinter), KZ, Sênior A, SS/
SSM e F4 Sênior, entre os dias
26 e 30.
Em cada categoria haverá
duas baterias classificatórias e
a prova final. Para mais detalhes, veja o regulamento completo da Copa Brasil de Kart no
link: https://www.cba.org.br/
upload/downloads//578/22copa-brasil-de-kart-2021-regulamento-geral-.pdf
A 22ª edição da Copa Brasil acontecerá no traçado de
1.154 metros do kartódromo
Luigi Borghesi. A pista de média-baixa velocidade já recebeu

o Campeonato Brasileiro em
1999, o Sul-Brasileiro em
2006, 2013, 2018 e 2019,
além de várias edições dos
Campeonatos Paranaense e
Paranaense Light.
Inscrições Copa Brasil de
Kart
h t t p s : / /
inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-22acopa-brasil-de-kart-2021
Mirim e Cadete
01/05 até 31/05 - R$
1.030,00
01/06 até 14/07 - R$
1.075,00
A partir de 15/07 - R$
1.125,00
Motor - R$ 550,00
Quantidade de pneus permitida - (OBRIGATÓRIO) 2
Jogos SC MINI + (OPCIONAL) 1 Jogo SCW –
CHUVA
1 Jogo TREINO + 1 Jogo
CORRIDA
F4 - TODAS
01/05 até 31/05 - R$
1.990,00
01/06 até 14/07 - R$
2.210,00
A partir de 15/07 - R$
2.430,00
Motor - R$ 780,00
Quantidade de pneus permitida - (OBRIGATÓRIO) 2
Jogos SH + (OPCIONAL) 1
Jogo SW - CHUVA
1 Jogo TREINO + 1 Jogo
CORRIDA
JÚNIOR MENOR - JÚNIOR - SPRINTER - SÊNIOR SUPER SÊNIOR - SUPER
SÊNIOR MASTER
01/05 até 31/05 - R$
1.990,00
01/06 até 14/07 - R$
2.210,00
A partir de 15/07 - R$
2.430,00
Quantidade de pneus permitida - (OBRIGATÓRIO) 3
Jogos SH + (OPCIONAL) 1
Jogo SH +
(OPCIONAL) 1 Jogo SW
- CHUVA
1 Jogo + 1 Jogo OPICIONAL TREINO + 2 Jogos CORRIDA
GRADUADOS + OK FIA
+ OK JÚNIOR FIA + KZ
01/05 até 31/05 - R$
1.990,00
01/06 até 14/07 - R$
2.210,00
A partir de 15/07 - R$
2.430,00
Quantidade de pneus permitida - (OBRIGATÓRIO) 4
Jogos SM + (OPCIONAL) 1
Jogo SW –
CHUVA
2 Jogos TREINO + 2 Jogos CORRIDA
Para mais informações,
acesse www.cba.org.br.

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

(11) 99653-7522

