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Vamos turbinar as concessões existentes
]
l

RAUL
VELLOSO
iante da crise, vai ficando cada vez mais claro que investir
rápida e expressivamente no
setor de infraestrutura (inclusive portos) é a principal saída para nos tirar
do buraco criado pela covid-19 e nos
recolocar na trilha do crescimento. É
crucial, assim, examinar como atacar
o problema da falta de investimento.
Sem recursos públicos, é estranho
que, no tocante às concessões privadas, o Ministério da Economia priorize apenas uma parte do investimento
externo, o novo. Para o setor privado
em geral, percebe-se um paradoxal
viés contrário a si nas ações da burocracia, exatamente quando ele seria

D

mais necessário. Daí se criar um misto
de temor e hesitação em certas agências
reguladoras e outros entes, que, junto
com vários senões, produzem insegurança jurídica e afugentam investimentos.
Para completar, às vésperas de estourar a crise da covid-19 o governo alardeou um grande programa de relicitações de concessões de rodovias com contratos prestes a vencer, embora soubesse que são muitos os problemas acumulados nos 60 projetos em operação no
País, ainda por resolver.
Lembro-me do parecer da área jurídica do governo visando ao reequilíbrio
em face da covid-19 dos contratos existentes, uma tênue luz no fundo do túnel
de apoio, mas que, ao que se diz, seria um
trabalho de escopo restrito ao que tiver
surgido em seguida à pandemia, ficando
pois sua eficácia bastante reduzida.
Assim, o melhor não parece ser o governo esperar para relicitar as conces-

sões nas datas de vencimento previstas,
na esperança de poder reduzir pedágios
de forma expressiva à frente, e com isso
conquistar elogios dos usuários futuros.
Em vez disso e com foco nos investimentos, as autoridades deveriam apoiar
um programa mais amplo para todas as
concessões, em que as que necessitassem teriam, primeiro, seus prazos estendidos, mas procurando antes diagnosticar e equacionar todos os problemas herdados da fase precedente que obviamente estão travando o andamento de muitos casos. Em seguida, adicionar-se-iam
os problemas ligados à covid-19, para, ao
fim, apresentar e negociar as melhores
soluções possíveis entre as partes envolvidas. Num levantamento que acompanhei de perto, estima-se que, nesses termos, seria possível investir rapidamente algo ao redor de R$ 44 bilhões, desde
que certos problemas críticos fossem
equacionados.

Há contratos da chamada 1.ª Etapa, como CRT e Concer, que se encontram
com grandes reequilíbrios pendentes de
solução, prejudicando a oportunidade
de novos investimentos. Já a concessionária da Via Dutra teria pronto há algum
tempo um projeto de duplicação da pista
na região da Serra das Araras, além de
recursos disponíveis para investir rapidamente, mas sua implementação depende de o governo desistir da ideia de
relicitá-la na data de vencimento, o que
aumentaria em cerca de cinco anos o
tempo requerido até completar esses
gastos em sua nova configuração.
Até hoje não foram reequilibrados de
forma definitiva os contratos afetados
pelos efeitos das leis de 2015 e 2018 que
isentaram os eixos suspensos e o aumento do limite de excesso de peso dos caminhões, cabendo adotar as providências
cabíveis para tirar esses problemas da
frente e estimular novos investimentos.

Estimam-se perdas substanciais
nas concessionárias da 3.ª Etapa, resultando em grande judicialização de
contratos, duas medidas provisórias,
a Lei 13.448/17 e penosas discussões
entre entes privados, Executivo e Legislativo, além dos órgãos de controle, postergando investimentos de
mais de R$ 10 bilhões, sem perspectiva clara de equacionamento.
Há longa disputa judicial entre o Estado de São Paulo (gestão Alckmin) e
as 12 concessionárias da 1.ª Etapa, em
que o Estado vinha tentando, sem razão justificável, anular aditivos assinados em 2006.
Trata-se, agora, de lançar um amplo plano de recuperação pós-guerra,
cabendo aos Executivos tomar a frente do desafio de recuperar e sanear todo o setor de concessões de rodovias,
repactuando contratos com vistas à
retomada dos investimentos e do
crescimento do País.
]
CONSULTOR ECONÔMICO

ENTREVISTA
Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú

‘Aumento
de tributos
não pode
ser tabu’
Para executivo, com o
aumento da dívida/PIB,
não há como descartar
uma alta de impostos
para reduzir o risco fiscal
Fernando Scheller
Mônica Scaramuzzo

Embora o Brasil ainda esteja
no pico da pandemia de covid19, o economista-chefe do
Itaú, Mario Mesquita, afirma
que o Brasil não pode perder o
foco nas contas públicas. Segundo ele, a agenda de reformas propostas pela equipe econômica do governo precisará
voltar à pauta em breve, sobretudo para mostrar ao investidor estrangeiro que o Brasil
não vai perder o controle de
seu endividamento.
E nenhuma alternativa pode
ser descartada nessa luta pela

recuperação da economia e da
credibilidade internacional.
“Dado o crescimento da dívida, inevitavelmente, se a gente
quiser minimizar o risco fiscal,
vai ter de contemplar, mesmo
que, de forma temporária, o aumento da carga tributária. (Isso) não deve ser tabu”, disse
Mesquita, que participou da
série de entrevistas ao vivo Economia na Quarentena, do Estadão. A seguir, os principais trechos da entrevista.
l Quais são os passos para a reto-

mada do País pós-pandemia?

Primeiro, a gente não perder o
que começou a conquistar nos
últimos anos, que é uma combinação rara de taxas de juros
e de inflação muito baixas. Isso está viabilizando uma transformação no mercado de capitais e na forma de o brasileiro
investir. A gente vinha numa
configuração de política econô-

Processo nº 0003060-77.2020.8.26.0196 Natureza: Cumprimento de Sentença Exequente: BANCO
BANKPAR S/A ADMINISTRADOR DA AMERICAN EXPRESS AMEX Executado: MATEUS
GONÇALVES VIEIRA Valor do débito atualizado até 02/2020: R$ 70.913,61 O(A) DOUTOR(A)
MARCELO AUGUSTO DE MOURA, MM(a). JUIZ(A) DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente MATEUS
GONÇALVES VIEIRA, que por este Juízo e respectivo Ofício Judicial Cível, processam-se os
termos da ação em epígrafe e, constando dos autos que a parte devedora encontra-se em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 20 (VINTE)
DIAS, com cujo teor INTIMA-O para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (QUINZE)
DIAS, sob pena de multa de 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor total do débito, inclusive
honorários advocatícios. Fica consignado que, transcorrido o prazo previsto sem o pagamento
voluntário do valor da condenação e demais consectários, terá início a fluência do prazo de 15
(QUINZE) DIAS para, em querendo e independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente espontaneamente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente, que será publicado
nos termos do artigo 257, inciso II, do Código de Processo Civil. NADA MAIS. Franca, 27 de
fevereiro de 2020.

Φυνδαο Βυτανταν
ΧΝΠϑ: 61.189.445/0001−56
ΧΟΜΥΝΙΧΑ: Αβερτυρα δε Σελεο δε Φορνεχεδορεσ
Προχεσσο ν≡: 001.0708.000.488/2020. Πρεγο Ελετρνιχο ν≡: 052/2020. Οφερτα δε Χοmπρα:
895000801002020ΟΧ00058. Αχηα−σε αβερτα να Φυνδαο Βυτανταν, α λιχιταο να mοδαλιδαδε
Πρεγο Ελετρνιχο ν≡. 052/2020, ρεφερεντε αο προχεσσο ν≡ 001.0708.000.488/2020, οβϕετιϖανδο α
ΧΟΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ℑΛΧΟΟΛ
ΕΤ⊆ΛΙΧΟ. Α ρεαλιζαο δο Πρεγο σερ〈 πορ ιντερmδιο δο Σιστεmα Ελετρνιχο δε Χοντρατα⌡εσ
δενοmιναδο “Βολσα Ελετρνιχα δε Χοmπρασ δο Γοϖερνο δο Εσταδο δε Σο Παυλο”, χυϕα αβερτυρα εστ〈
mαρχαδα παρα ο δια 21/07/2020 ◊σ 09η30mιν. Οσ ιντερεσσαδοσ εm παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο
αχεσσαρ α παρτιρ δε 09/07/2020, νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, mεδιαντε α οβτενο δε σενηα δε αχεσσο
αο σιστεmα ε χρεδενχιαmεντο δε σευσ ρεπρεσενταντεσ. Ο Εδιταλ ταmβm σε ενχοντρα δισπονϖελ νο
σιτε: ηττπ://φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ/λιχιταχοεσ/σρπ−πρεγαο−ελετρονιχο.

Σινδιχατο δασ Εmπρεσασ δε Σερϖι•οσ Χοντ‡βεισ ε δασ Εmπρεσασ δε Ασσεσσοραmεντο,
Περ’χιασ, Ινφορmα•›εσ ε Πεσθυισασ νο Εσταδο δε Σ‹ο Παυλο − ΣΕΣΧΟΝ−ΣΠ
ΧΝΠϑ : 62.638.168/0001−84
Εδιταλ δε Χονϖοχα•‹ο − Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν‡ρια − Εδιταλ δε 1≈ ε 2≈ Χονϖοχα•›εσ
Πελο πρεσεντε εδιταλ, φιχαm χονϖοχαδοσ τοδοσ οσ ρεπρεσενταδοσ δο ΣΕΣΧΟΝ−ΣΠ,
ΣΕΣΧΟΝ−ΣΠ, εm πλενο γοζο δε σευσ διρειτοσ εστατυτ‡ριοσ, α παρτιχιπαρεm
δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν‡ρια θυε σερ‡ ρεαλιζαδα νο δια 16 (δεζεσσεισ) δε ϕυληο δε 2020, ˆσ 16η, εm 1≈. Χονϖοχα•‹ο, χοm α
mαιορια αβσολυτα δοσ ασσοχιαδοσ, ου, εm 2≈. Χονϖοχα•‹ο, ˆσ 16η15m, χοm ο θυ—ρυm εστατυτ‡ριο, εm αmβιεντε ϖιρτυαλ, πορ mειο ελετρ™νιχο,
οβσερϖανδο οσ τερmοσ δα Λει ν… 14.010 δε 10 δε ϕυνηο δε 2020 ε δασ ρεγρασ θυε σερ‹ο δισπονιβιλιζαδασ πελο Σινδιχατο, εm σευ σιτε, παρα αχεσσο,
χονφιρmα•‹ο δε πρεσεν•α, παρτιχιπα•‹ο ε ϖοτα•‹ο, παρα δελιβεραρεm σοβρε α σεγυιντε Ορδεm δο Dια: Α. Ρατιφιχαρ οσ τερmοσ αδιτιϖοσ ˆ χονϖεν•‹ο
χολετιϖα δε τραβαληο φιρmαδο χοm ο Σινδιχατο δοσ Εmπρεγαδοσ δε Αγεντεσ Αυτ™νοmοσ δο ΧοmŽρχιο ε εm Εmπρεσασ δε Ασσεσσοραmεντο,
Περ’χιασ, Ινφορmα•›εσ ε Πεσθυισασ ε δε Εmπρεσασ δε Σερϖι•οσ Χοντ‡βεισ νο Εσταδο δε Σ‹ο Παυλο (ΕΑΑ−ΣΠ) ε χοm ο Σινδιχατο δοσ Χονταβιλιστασ
δε Σ‹ο Παυλο (Σινδχοντ−ΣΠ); Β. Φιρmαρ ασ διρετριζεσ παρα ασ νεγοχια•›εσ χολετιϖασ χοm ϖιγ•νχια 2020−2021. Χ. Χονφεριρ ποδερεσ ˆ Dιρετορια
Εξεχυτιϖα ε/ου Χοmισσ‹ο Περmανεντε δε Νεγοχια•‹ο Χολετιϖα παρα νεγοχιαρ ε φορmαλιζαρ νορmα χολετιϖα χοm α Φεδερα•‹ο ε χοm οσ Σινδιχατοσ
δοσ Εmπρεγαδοσ δε Αγεντεσ Αυτ™νοmοσ δο ΧοmŽρχιο ε εm Εmπρεσασ δε Ασσεσσοραmεντο, Περ’χιασ, Ινφορmα•›εσ ε Πεσθυισασ ε δε Εmπρεσασ δε
Σερϖι•οσ Χοντ‡βεισ, δεmαισ εντιδαδεσ προφισσιοναισ δα χατεγορια πρεπονδεραντε ε δε χατεγοριασ διφερενχιαδασ ε εσταβελεχερ εϖεντυαλ αχορδο δε
σαλ‡ριοσ ε χονδι•›εσ δε τραβαληο παρα ϖιγοραρ α παρτιρ δε 1… δε αγοστο δε 2020 παρα α χατεγορια προφισσιοναλ πρεπονδεραντε, ε, νασ δατασ−βασεσ
εσπεχ’φιχασ δασ χατεγοριασ προφισσιοναισ διφερενχιαδασ, ινχλυσιϖε απρεσεντανδο ρειϖινδιχα•›εσ παρα ασ χατεγοριασ εχον™mιχασ να βασε τερριτοριαλ
δο ΣΕΣΧΟΝ−ΣΠ. D. Παρα ασ χατεγοριασ διφερενχιαδασ, χοm δατα βασε διϖερσα δε 1… δε αγοστο, χονφεριρ ποδερεσ παρα θυε α Dιρετορια Εξεχυτιϖα ε/ου
Χοmισσ‹ο Περmανεντε δε Νεγοχια•‹ο Χολετιϖα φιρmε αχορδοσ χοm ’νδιχεσ εχον™mιχοσ διφερεντεσ. Ε. Ινδιχα•‹ο ε ϖαλιδα•‹ο δοσ ρεπρεσενταντεσ
λεγαισ δασ εmπρεσασ ασσοχιαδασ θυε ιρ‹ο χοmπορ α Χοmισσ‹ο Περmανεντε δε Νεγοχια•‹ο Χολετιϖα. Φ. Dελιβεραρ σοβρε ο ενχερραmεντο δα
ασσεmβλεια, χονδιχιονανδο ˆ φορmαλιζα•‹ο δε χονϖεν•‹ο χολετιϖα ου δεχισ‹ο ϕυδιχιαλ τρανσιταδα εm ϕυλγαδο εm δισσ’διο χολετιϖο.
Σ‹ο Παυλο, 09 δε ϕυληο δε 2020. Ρεψναλδο Περειρα Λιmα ϑœνιορ − Πρεσιδεντε
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mica interessante, com taxa de
câmbio mais competitiva.
Uma condição para isso foi o
processo bem gradual de ajuste fiscal desde 2016, com teto
dos gastos, e do qual a gente se
desviou em 2020. A necessidade desse desvio é consenso entre os analistas (para o período
da pandemia). Mas precisamos
voltar aos trilhos.

l Muito se fala em privatizações

e concessões. É uma forma rápida de fazer a economia andar?

Pode ajudar no setor de infraestrutura e atrair capital.
No entanto, vamos continuar
a ter dificuldades de implementação. Temos um gargalo de
projetos, de licenciamento que
tende a ser lento... Então ajuda, mas eu não vejo como algo
que resolve do dia para a noite.

l Quais devem ser as priorida-

des da agenda econômica para
manter o ajuste fiscal?

Lá atrás, o governo tinha falado de reforma administrativa.
O governo deve ter mecanismo de gestão sobre sua força
de trabalho. Dado o crescimento da dívida, inevitavelmente,
se a gente quiser minimizar o
risco fiscal, vamos ter de contemplar, mesmo que de forma
temporária, o aumento dos impostos. A gente tem uma reforma tributária em curso. O eixo
dela não era aumentar a carga
de impostos, mas simplificar.
Só que de lá para cá, a dívida
pública deu um salto de 15 pontos porcentuais do PIB. Sob o
ponto de vista de minimização
de risco, deve contemplar sim
essa discussão (de alta da carga
tributária), ela não pode ser tabu. Não é desejável, mas é que
precisamos, dada a emergência fiscal na qual a gente se encontra.

l O emprego vai muito mal. Co-

mo pode se dar a recuperação
nessa área?

Ponto. Mesquita fala em repensar a questão da pejotização
l

Alternativa

“Não é desejável
(o aumento da carga
tributária), mas é o
que precisamos, dada
a emergência fiscal
na qual a gente
se encontra.”

l Qual é o espaço de elevação de

impostos?

Tem desonerações há muito
tempo na nossa economia. De
fato, podemos repensar a questão da pejotização, alguns setores que têm tratamento tributário favorecido. Há uma lista
grande de desonerações que

R$ 600 deve custar algo em
torno de 1,8% do PIB para um
país com gastos já elevados.

somam alguns pontos porcentuais do PIB. Parece que faz
mais sentido isso do que aumentar ainda mais os impostos já existentes. Até esta crise
era consenso de que a carga tributária era elevada e não poderia subir. Dado o aumento da

dívida em relação ao PIB, não
dá para a gente descartar uma
alta temporária da carga tributária para reduzir o risco fiscal.
l Dá para calcular o peso do auxí-

lio emergencial na economia?

Com o auxílio, a gente estima
que a renda disponível para as
famílias este ano deve ficar relativamente estável ou ter um
pequeno crescimento, de 1%.
A massa salarial deve cair algo
em torno de 10% a 15%. Mas isso tem um custo fiscal. Nossa
conta é que cada R$ 100 por
mês de auxílio custa 0,1% do
PIB. Então, a decisão de estender o auxílio por dois meses a

Sempre que tem recessão o emprego é prejudicado. O mercado de trabalho costuma se recuperar sempre no fim das crises.
Não vai ser diferente desta vez.
O principal fator da retomada
do mercado de trabalho serão
os efeitos das decisões de política monetária que foram tomadas nos últimos 18 meses.
Quando o BC corta juros, o impacto vem em 12 meses.
l Como o sr. vê o comportamen-

to do investidor estrangeiro sobre o Brasil?

Há uma busca por retorno financeiro (no mundo todo). O
Tesouro e a Petrobrás fizeram
emissões bem-sucedidas no
mercado de renda fixa. Há
muito apetite do investidor
por ativos de risco – e isso ajuda. Mas precisamos nos ajudar. O real tem tido um desempenho pior do que a maior parte de seus pares. É uma combinação de juros em níveis historicamente baixos com risco fiscal elevado.

Banco Indusval S.A.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
Εδιταλ ν≡ 268/2020 − Προχεσσο ν≡ 150.550/19 − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 219/2020 − Τιπο:
ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΛΟΤΕ − ΧΟΜ ΧΟΤΑ ΡΕΣΕΡςΑDΑ − πελο Σιστεmα δε Ρεγιστρο δε Πρεοσ.
Οβϕετο: ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο
ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΑ ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ ΕΣΤΙΜΑDΑ ΑΝΥΑΛ DΕ 56.000 ΚΓΣ DΕ ΛΕΙΤΕ ΕΜ
Π, ΙΝΤΕΓΡΑΛ ΙΝΣΤΑΝΤℜΝΕΟ ΕΝΡΙΘΥΕΧΙDΟ ΧΟΜ ΦΕΡΡΟ, ΖΙΝΧΟ Ε ςΙΤΑΜΙΝΑΣ,
ΜΕΛΗΟΡ DΕΣΧΡΙΤΟ ΝΟ ΑΝΕΞΟ Ι DΟ ΕDΙΤΑΛ, ΠΕΛΟ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΡΕΓΙΣΤΡΟ
DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ − Ιντερεσσαδα: Σεχρεταρια δα Εδυχαο. ΡΕΧΕΒΙΜΕΝΤΟ DΑ ΠΡΟΠΟΣΤΑ
ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ:: Ατ ◊σ 09η δο δια 22/07/2020
ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ
22/07/2020.. ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ:
Π∨ΒΛΙΧΑ: δια
22/07/2020,, ◊σ 09η. Ινφορmα⌡εσ να Dιϖ. δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ, Ρ Ραποσο Ταϖαρεσ 8−38, ςλ.
22/07/2020
Στο. Αντνιο, ηορ〈ριο δασ 08η ◊σ 12η ε 13η ◊σ 17η φονεσ (14) 3214−3307/3214−4744. Ο Εδιταλ εστ〈
δισπονϖελ ατραϖσ δε δοωνλοαδ γρατυιτο νο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ, ποδερ〈 σερ αχεσσαδο ταmβm
ατραϖσ δο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, ΟΧ: 820900801002020ΟΧ00252,
820900801002020ΟΧ00252, ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε
πρεγο ελετρνιχο.
Βαυρυ, 08/07/2020 − Dαϖισον δε Λιmα Γιmενεσ − Dιρ δα Dιϖ δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ−ΣΜΕ.

SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, CNPJ nº 60.961.083/0001-07,
nos termos do Art. 18 do seu Estatuto Social, realizará Assembleia Geral Extraordinária no Dia 22/07/2020,
Horário:: 09 horas, Local
Horário
Local:: Rua Orlando Monteiro, 01, sendo a entrada pela Rua Orlando Monteiro, 21, Vila Maria,
São Paulo, SP. Conforme previsão estatutária, convocamos os senhores associados, quites e em pleno gozo de
seus direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na data, horário e
local supra referidos, em 1ª convocação às 09 horas e em 2ª convocação às 10 horas com qualquer número de
participantes, para conhecerem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia:
Dia: 1) Análise, discussão e deliberação sobre
pleitos contidos nas pautas de reivindicações de todos os sindicatos de empregados no TRC, na base territorial do
SETCESP; 2) Outorga de poderes ao Conselho Superior e de Administração do SETCESP para definir, deliberar e
aprovar os termos das negociações coletivas a serem pactuadas com a categoria profissional ou defender a categoria
econômica em eventuais processos de Dissídios Coletivos; 3) Análise, discussão, deliberação e eventual fixação de
valor da Contribuição Assistencial patronal, com outorga de poderes ao Conselho Superior e de Administração do
SETCESP, para estabelecer os critérios da cobrança, com fundamento no Art. 513, alínea “e”, da CLT, ou outra forma
de financiamento da entidade na forma da lei; e 4) Outros assuntos gerais de interesse da categoria econômica.
São Paulo, 09 de julho de 2020. Tayguara Helou – Presidente do Conselho Superior e de Administração

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
Εδιταλ ν.≡ 238/2020 − Προχεσσο ν.≡ 165.454/2019 − Μοδαλιδαδε:
Μοδαλιδαδε: Χονχορρνχια Πβλιχα ν≡ 009/2020
− Χονχορρνχια Πβλιχα − ΤΙΠΟ ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΛΟΤΕ − ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο −
Οβϕετο: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο DΕ ΕΜΠΡΕΣΑ ΠΑΡΑ ΠΡΕΣΤΑ∩℘Ο DΕ ΣΕΡςΙ∩Ο DΕ ΧΟΛΕΤΑ
DΕ ςΕ⊆ΧΥΛΟΣ DΕ ΠΕΘΥΕΝΟ Ε Μ⊃DΙΟ ΠΟΡΤΕ ΘΥΕ ΣΕ ΕΝΧΟΝΤΡΕΜ ΑΤ⊃ 200ΚΜ DΕ
DΙΣΤℜΝΧΙΑ DΟ ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΒΑΥΡΥ Ε DΕ ΓΡΑΝDΕ ΠΟΡΤΕ Ε ΜΑΘΥΙΝℑΡΙΟΣ ΘΥΕ
ΣΕ ΕΝΧΟΝΤΡΕΜ DΕΝΤΡΟ DΟΣ ΛΙΜΙΤΕΣ DΟ ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΒΑΥΡΥ ΠΟΡ ΧΑΜΙΝΗ℘Ο
ΓΥΙΝΧΗΟ/ΡΕΒΟΘΥΕ (ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ ΕΣΤΙΜΑDΑ ΑΝΥΑΛ DΕ 60 ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΠΑΡΑ
ςΕ⊆ΧΥΛΟΣ DΕ ΠΕΘΥΕΝΟ ΠΟΡΤΕ, 40 ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ςΕ⊆ΧΥΛΟ DΕ Μ⊃DΙΟ ΠΟΡΤΕ
Ε 50 ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ςΕ⊆ΧΥΛΟΣ ΠΕΣΑDΟΣ Ε ΜΑΘΥΙΝℑΡΙΟΣ) ΠΕΛΟ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ
ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ − Ιντερεσσαδο:
Ιντερεσσαδο: Σεχρεταρια δε Μυνιχιπαλ δε Οβρασ. Παρα σερ αδmιτιδα
α πρεσεντε χονχορρνχια, δεϖερ〈 ο ιντερεσσαδο εντρεγαρ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε
Λιχιτα⌡εσ, σιτο να Πραα δασ Χερεϕειρασ, 1−59, 2≡ ανδαρ, ςιλα Νοεmψ − ΧΕΠ. 17014−500, ατ ο ηορ〈ριο
δα σεσσο,
σεσσο, θυε σερ〈 ◊σ 09ησ δο δια 11/08/2020,
11/08/2020, οσ ενϖελοπεσ α θυε σε ρεφερε ο ιτεm ςΙ δο εδιταλ.
Ινφορmα⌡εσ ε ο εδιταλ ποδερο σερ οβτιδοσ ατ ο δια 10/08/2020 νο ενδερεο αχιmα ου πελο σιτε
ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ ου πορ ε−mαιλ χοmπρασ≅βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ, α παρτιρ δα πριmειρα πυβλιχαο δο
πρεσεντε.
Βαυρυ, 08/07/2020 − Ταλιτα Χριστινα Περειρα ςιχεντε − Dιρετορα δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas do Banco Indusval S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 23 de julho
de 2020, às 15 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, a fim de deliberar acerca da eleição do Sr. Fernando Fegyveres para o cargo de membro
efetivo do Conselheiro da Administração, pelo período remanescente do mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Instruções para
Participação Digital: Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481, os acionistas que pretenderem participar da Assembleia deverão enviar
e-mail à Diretoria de Relações com Investidores da Companhia (relacoes.investidores@bip.b.br) até 2 dias antes da Assembleia (i.e. até o dia 21 de julho de 2020),
para (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma digital), em formato PDF,
e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O detalhamento da deliberação proposta e das regras e dos
procedimentos sobre como os acionistas poderão participar e votar na Assembleia encontram-se na proposta da administração referente à Assembleia. Informações
Gerais:Encontram-seàdisposiçãodosacionistas,nasededaCompanhiaenaspáginasdaredemundialdecomputadoresdaCompanhia(www.bip.b.br/ri)edaComissão
de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), os documentos pertinentes à matéria a ser examinada e deliberada na Assembleia. São Paulo, 08 de julho de 2020.
Roberto de Rezende Barbosa - Presidente do Conselho de Administração.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LIMEIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente da entidade supra, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, convoca toda a categoria dos trabalhadores e empregados do comércio varejista e atacadista
em geral, e em concessionárias de veículos, sócios e não sócios, de sua base territorial integrada pelos Municípios de Limeira,
Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis e Leme, no Estado de São Paulo, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária ser
realizada nos dias de 13 a 31 do mês de julho do ano de 2020 das 10h00 às 17:00 horas. A assembleia contará com uma urna fixa
na sede do sindicato e com urnas itinerantes que percorrerão os estabelecimentos do comércio varejista, atacadista em geral e
concessionárias de veículos e se encerrará no dia 31 de julho de 2020, às 17h00, na sede do sindicato, na Praça Adão José Duarte
do Páteo, 32, Vila Paulista, Limeira, Estado de São Paulo, a fim de deliberar, por escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da
seguinte Ordem do Dia: a - apresentação, discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para a negociação da
Convenção Coletiva de Trabalho a ser negociada junto às categorias econômicas representantes do comércio varejista e atacadista
em geral do Estado de São Paulo e Sindicato das Concessionárias de Veículos do Estado de São Paulo - SINCODIV, visando a
obtenção de vantagens econômico-sociais para os componentes da respectiva categoria profissional; b - deliberar e aprovar
sobre as formas e meios de custeio das atividades sindicais; c – discussão e aprovação das condições em que haverá paralisação
coletiva, na hipótese de recusa pela categoria patronal em discutir as reivindicações constantes da pauta a ser aprovada, ou
cumprimento da mesma após formalizada; d - votação pela Assembleia sobre a concessão de poderes específicos ao Presidente
da entidade e/ou da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo para negociar e firmar a norma coletiva, ou
instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho nos termos da legislação vigente, se for o caso; e – outros assuntos de interesse da categoria
profissional. Na forma do art. 612 c/c o art. 859, da CLT, e em consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá
deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) dos sócios e de qualquer número de não sócios,
e em segunda convocação, uma hora após, com a presença e votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de qualquer número de não
sócios. Limeira, 09 de julho de 2.020. Ivo Roberto Cardoso – Vice Presidente no Exercício da Presidência.

