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Governo destina R$ 20 bilhões
para vacinação da população
O presidente Jair Bolsonaro
assinou na quinta-feira (17)
uma Medida Provisória (MP)
que abre crédito extraordinário
de R$ 20 bilhões, em favor do
Ministério da Saúde, para a
vacinação da população contra a covid-19. O ato ocorreu
durante a cerimônia de posse
do novo ministro do Turismo,
Gilson Machado, no Palácio do
Planalto.
“Tão logo tenhamos uma
vacina certificada pela Anvisa
[Agência Nacional de Vigilância Sanitária], ela estará a disposição de todos no Brasil, de
forma gratuita e voluntária”,

São Paulo confirma primeiro caso de
reinfecção por covid-19 no estado
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Banco Central revisa previsão de
queda da economia neste ano
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,07
Venda:
5,07
Turismo
Compra: 5,06
Venda:
5,23

EURO
Compra: 6,22
Venda:
6,22

28º C
20º C

Noite

Governo muda regra e vai
manter aulas presenciais
em 2021
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O papa Francisco lembrou
na quinta-feira (17) as vítimas
da pandemia e os que se dedicaram ao cuidado dos doentes,
em mensagem pelo Dia Mundial da Paz, e pede que as vacinas cheguem também aos países mais pobres.
Na mensagem pelo 54º
Dia Mundial da Paz 2021 (1º
de janeiro) com o título “A
cultura do cuidado como percurso para a paz”, divulgada
nesta quinta-feira, ele diz que
a pandemia agravou outras
crises, como a climática, a
alimentar, a econômica e a da
migração.
“O ano de 2020 ficou
marcado pela grande crise
sanitária da covid-19, que se
transformou num fenômeno
plurissetorial e global, agravando fortemente outras crises interrelacionadas como a
climática, alimentar, econômica e migratória, e provocando grandes sofrimentos e incómodos”, escreve o papa na
mensagem.
Ele lembra ainda os que
perderam familiares ou pessoas queridas, os que ficaram
sem trabalho e todos os que
trabalham na linha da frente.
“Penso, em primeiro lugar,
naqueles que perderam um familiar ou uma pessoa querida,
mas também em quem ficou
sem trabalho. Lembro de modo
especial os médicos, enfermeiras e enfermeiros, farmacêuticos, investigadores, voluntários, capelães e funcionários dos
hospitais e centros de saúde,
que se prodigalizaram - e continuam a fazê-lo -, com grande
fadiga e sacrifício, ao ponto de
alguns deles morrerem quando
procuravam estar perto dos
doentes, a fim de aliviar os seus
sofrimentos ou salvar-lhes a
vida”.
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PIB da construção civil
deve crescer 4% em 2021

Depois de um ano de retração por causa da pandemia do
novo coronavírus (covid-19), a
construção civil deverá ter, em
2021, o maior crescimento
para o setor em oito anos. Segundo projeções divulgadas na
quinta-feira (17) pela Câmara

Brasileira da Indústria da
Construção (Cbic), o Produto
Interno Bruto (PIB) do segmento deve avançar 4% no próximo ano, depois de recuar
2,8% em 2020.
Caso a estimativa se confirme, essa será a maior expansão

para a construção civil desde
2013, quando o setor tinha crescido 4,5%. O setor deverá ter
desempenho melhor que o restante da economia. Segundo a Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), o PIB brasileiro de 2021
crescerá 3,2%.
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O governo de São Paulo
mudou as regras de retorno às
aulas presenciais da rede básica de ensino para o ano de
2021, o que compreende alunos da educação infantil até o
ensino médio. A mudança foi
divulgada na quinta-feira, (17),

em coletiva à imprensa, e será publicada nesta sexta-feira, (18) em
Diário Oficial. A mudança irá valer para escolas públicas (estaduais e municipais) e privadas. No
ano que vem, as aulas nas escolas
estaduais terão início no dia 1º de
fevereiro.
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Covid-19: Brasil registra
7.110.434 casos e 1.092 mortes
O Brasil registrou 1.092 novas mortes por covid-19 segundo atualização divulgada na quinta-feira, (17) pelo Ministério da
Saúde. Com isso, o país voltou ao
nível de setembro. O último dia
em que foram registrados mais de
1 mil óbitos foi no dia 30 deste
mês. Com estas mortes acrescidas às estatísticas, o número de
falecimentos provocados pela
pandemia totalizou 184.827.
De acordo com o balanço do

ministério, o número de diagnósticos positivos desde o início da
pandemia chegou a 7.110.434.
Nas últimas 24 horas foram registrados 69.826 novos casos.
Na quarta-feira, foram notificadas 70.574 pessoas infectadas e
7.040.608 casos. Ainda conforme a atualização do órgão, há
747.905 pacientes em acompanhamento e 6.177.702 já se recuperaram da infecção. (Agência
Brasil)

Esporte

Mercedes-Benz Challenge define
campeões de 2020 em Interlagos
O Mercedes-Benz Challenge encerra neste fim de semana o calendário de grandes
eventos do automobilismo brasileiro em 2020. No autódromo
de
Interlagos,
a
temporada que comemorou o
décimo de existência da categoria define seus quatro campeões em duas corridas que serão
transmitidas ao vivo pelo BandSports e pelas redes sociais da
categoria, além do NSC (National Sports Channel) e do Programa Ultrapassagem.
Na turma da CLA 45 AMG
Cup, a disputa está restrita a
três nomes na classe principal:
Adriano Rabelo, Fernando Jr.
e Cello Nunes, com Rabelo 22
pontos à frente de Jr., enquanto na Master a vantagem de
Fernando Jr. é boa para Cesar
Fonseca, mas, com a final sendo de pontuação dobrada, todo

cuidado é pouco. “É uma corrida
que será necessária cautela. Estou na frente, mas não tem nada
definido. Vamos tentar manter
a regularidade o ano inteiro e
ficar em uma posição boa em
relação ao Fernando e ao Cello. Vou monitorar eles na pista vou pra cima rumo ao campeonato. Bati duas vezes na trave e agora quero o troféu”, comentou Rabelo.
Na C300 Cup, Witold Ramasauskas lidera Alexandre Navarro por três pontinhos no geral,
enquanto Navarro está bem encaminhado rumo ao título da
Master. “A minha conta é simples: para não depender de ninguém, preciso vencer a minha e
meu parceiro Paulo Baldini tem
de chegar em terceiro. Para meu
companheiro não se sentir pressionado, nós inverteremos a ordem de largada, com ele saindo
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Papa lembra
vítimas da
pandemia em
mensagem
pelo
Dia Mundial
da Paz

disse Bolsonaro. A MP deve ser
publicada ainda nesta quintafeira em edição extra do Diário Oficial da União.
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que
o valor cobrirá as despesas com
a compra das doses de vacina,
seringas, agulhas, logística, comunicação e todas as despesas que sejam necessárias para
vacinar a população. O montante, ainda segundo a pasta,
não é destinado a nenhuma
vacina específica e poderá ser
utilizado conforme o planejamento e as necessidades do
Ministério da Saúde. Página 6

Mercedes-Benz Challenge
na primeira e eu na final. Estamos treinando muito para sair
daqui com esse campeonato”,
completa Witold.
Assim como vem acontecendo nas últimas etapas, o Mercedes-Benz Challenge contará com

um grid cheio, superior a 20 carros. Na última etapa, disputada no
dia 27 de novembro, foram 23
máquinas na pista, sendo 13 modelos C300 e nove CLA 45 AMG
- que completam suas primeiras
temporadas como novo facelift

aplicado pela categoria. “Para
nós da WTT Group Mídia chegar ao final da décima temporada, considerada um marco
no automobilismo brasileiro,
sintetiza vencer mais um desafio que nos foi confiado
pela Mercedes-Benz Cars e
Vans Brasil, detentora da categoria e a qual representamos a
cada final de semana”, destaca
Roberto Santos, diretor da
“WTT Group Mídia.
A programação do fim de
semana será aberta na sextafeira com dois treinos livres,
enquanto o sábado será restrito à classificação. As duas categorias correm juntas nas duas
baterias no domingo, sendo que
a primeira tem a largada programada para às 09h30 e a segunda ao meio-dia. Ambas as
provas terão duração de 12 voltas ou 30 minutos.

Clássico mineiro é a atração da
penúltima rodada do turno
Um clássico mineiro entre
dois dos favoritos ao título da
Superliga Banco do Brasil 20/
21 feminina de vôlei é uma
das atrações da competição
nesta sexta-feira (18). O Dentil/Praia Clube (MG) receberá o Itambé/Minas (MG), às
21h30, no ginásio do Praia,
em Uberlândia (MG). O SporTV 2 transmitirá ao vivo.
As duas equipes também
brigam pelas primeiras posições da competição e têm campanhas similares. O Itambé/
Minas tem 24 pontos (oito vi-

tórias e uma derrota). O Dentil/
Praia Clube vem logo atrás, com
22 pontos (sete resultados positivos e um negativo) e um jogo a
menos que o rival mineiro.
No duelo desta sexta-feira,
duas das melhores líberos brasileiras da atualidade, com passagens pela seleção brasileira, estarão frente a frente. Pelo lado
do Dentil/Praia Clube, Suelen, e
no Itambé/Minas, Léia. Para Suelen, o clássico mineiro será decidido nos detalhes entre duas
equipes que se conhecem bem.
“Estamos vindo de uma sequ-

ência difícil de jogos e as partidas contra o Itambé/Minas sempre são muito disputadas. São
equipes que se conhecem muito
bem e é um clássico regional.
Será importante sacarmos bem
para tirarmos o passe das mãos da
Macris, além de diminuir o nosso número de erros. Essa temporada está se ndo atípica pois vivemos uma pandemia, mas temos
sempre que buscar o nosso melhor nível de jogo”, disse Suelen.
No Itambé/Minas, a líbero
Léia destacou o bom momento
do time mineiro que venceu o

Sesi Vôlei Bauru na última partida por 3 sets a 1 e falou da expectativa para o duelo contra o
Dentil/Praia Clube.
“Conseguimos uma boa vitória de virada contra o Sesi Vôlei
Bauru, mas já estamos com nossas atenções voltadas para o jogo
contra o Dentil/Praia Clube. Sabemos que será uma partida difícil contra um grande time. Já nos
enfrentamos algumas vezes nessa temporada e são sempre jogos
equilibrados. Elas têm time com
muitas possibilidades. Temos
que jogar bem taticamente e fa-

zer o nosso jogo. Estamos confiantes”, afirmou Léia.
Outros jogos
Ainda nesta sexta-feira
acontecerão outros dois jogos
pela competição. O Brasília
Vôlei (DF) terá pela frente o
Sesi Vôlei Bauru (SP), às 16h,
no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF). Já o Pinheiros (SP)
jogará com o São Paulo/Barueri (SP), às 20h, no ginásio
Henrique Villaboim, em São
Paulo (SP). O Canal Vôlei Brasil transmitirá ao vivo.
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São Paulo confirma primeiro caso
de reinfecção por covid-19 no estado
Pela 1ª vez, cidade de SP
zera fila por vagas em creche
A prefeitura de São Paulo
anunciou na quinta-feira, (17)
que, pela primeira vez, a cidade conseguiu zerar a fila pela
espera de uma vaga em creche.
Até dezembro de 2016, pelo
menos 65 mil crianças aguardavam lugar nesses estabelecimentos. Segundo a prefeitura, foram
criadas 91 mil vagas nos últimos
quatro anos. Apenas os pais que
optaram por uma unidade específica permanecem na fila.
“Pela primeira vez na história, zeramos a fila da creche
na cidade de São Paulo, uma
conquista não apenas desta administração, mas da cidade de
São Paulo, que eu queria dividir com todos os ex-prefeitos
e ex-prefeitas que me antecederam neste cargo, que também
fizeram a sua parte para que
hoje pudéssemos comemorar
esse grande feito”, disse o pre-

feito Bruno Covas.
Em setembro de 2017, a
administração municipal, ainda
na gestão de João Doria, fechou acordo com o Tribunal de
Justiça comprometendo-se a
criar 85.500 vagas em creches
até dezembro de 2020, conforme promessa do então prefeito no Plano de Metas. Segundo o acordo, as vagas criadas
para crianças até 3 anos deveriam ter como prioridade as
Diretorias Regionais de Ensino que registravam o maior
número de crianças na fila no
fim de 2016.
Segundo Caetano, a partir
da próxima semana, a secretaria entrará em contato com os
pais e responsáveis pelas crianças para oferecer vagas no
entorno dos locais pelos quais
eles optaram e esperam.
(Agência Brasil)
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A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
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+
CÂMARA (SP)
O orçamento 2021 da cidade de São Paulo tá sendo finalizado por um relator que é respeitado pelos colegas: o reeleito vereador Atílio (REPUBLICANOS ex-PRB). Bispo licenciado da
igreja Universal, é respeitado pelos colegas e pelo reeleito prefeito Bruno Covas (PSDB)
+
PREFEITURA (SP)
Caso role mesmo o início da vacinação (Coronavac da Sinovac chinesa agora produzida pelo Butantã) contra Covid 19, no
dia 25 janeiro 2020 - aniversário da cidade de São Paulo - o prefeito Bruno Covas (PSDB) vai ser um dos primeiros a tomar pra
dar exemplo ?
+
ASSEMBLEIA (SP)
Marta Costa (PSD) pode ser candidata à Câmara Federal 2022
? Ela trouxe a experiência que vivenciou como vereadora na Câmara paulistana e poderá levar pra Brasília a força da verdadeira
mulher cristã (Assembleia de Deus - Belém) no Parlamento paulista
+
GOVERNO (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) voltou a dizer ontem
que mesmo que a Anvisa não registrar a vacina contra Covid 19
(Coronavac da Sinovac chinesa agora produzida pelo Butantã) até
25 janeiro 2020, nesta data ela será aplicada em todo o Estado
+
CONGRESSO (BR)
Conforme antecipado por esta coluna, o REPUBLICANOS
(ex-PRB) do deputado Marcos Pereira (igreja Universal e Record tv) abandonou o colega de Mesa e presidente Maia (DEM
ex-PFL), pra ficar ao lado da candidatura Bolsonarista do Artur
Lira (PP). Tá ligado ?
+
PRESIDÊNCIA (BR)
O Ibope pesquisou a opinião sobre Bolsonaro e seu 2º ano de
governo. Os 35% de ótimo e bom e 30% de regular só não são melhores porque 4 pontos percentuais de margem de erro impediram
que pudesse ter sido - pra cima - quase 70% de avaliação positiva
+
PARTIDOS (BR)
Já há líderes partidários que pressionam Bolsonaro a demitir
o ministro (Economia) Paulo Guedes. A razão é que ele prometeu que se as mortes por Covid 19 passassem de 1000 por dia - já
passaram - não acabaria com a atual ajuda emergencial (300 Reais) em 2021
+
HISTÓRIAS (BR)
Em 1989, Collor prometeu que faria um governo pros descamisados. Em 1994, FHC prometeu que a Social Democracia (em
tese evolução do socialismo) mudaria o Brasil. Em 2002, Lula
prometeu Brasil sem miséria e acabou miseravelmente refém da
Dilma em 2010
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A Secretaria estadual de Saúde de São Paulo confirmou na
quarta-feira (16) o primeiro
caso de reinfecção pelo novo
coronavírus no estado. A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz, referência
nacional e vinculado à pasta
estadual, após o sequenciamento genético de duas amostras clínicas de um caso suspeito, identificadas pelo Cen-

tro de Vigilância Epidemiológica (CVE).
A paciente é uma mulher de
41 anos, que mora em Fernandópolis, na região de São José
do Rio Preto. Ela desenvolveu a
doença em junho, com resultado positivo em exame laboratorial. Se curou e teve nova detecção em novembro, 145 dias após
o primeiro diagnóstico. O caso
apresentou todos os critérios
estabelecidos em nota técnica

do Ministério da Saúde para confirmação de reinfecção.
Os dois exames foram analisados pelo laboratório regional do Instituto Adolfo Lutz de
São José do Rio Preto. O Laboratório Estratégico do Instituto
Central, localizado na capital,
fez o sequenciamento do genoma completo e identificou que
se tratam de duas linhagens distintas do vírus, o que pode justificar a reinfecção.

Uma delas foi constatada
exclusivamente no Brasil, e a
outra já identificada tanto no
Brasil quanto nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e no Chile, conforme sequências comparadas com o banco de dados online e mundial
Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) – Iniciativa Global de Compartilhamento de Todos os Dados sobre
Influenza. (Agência Brasil)

Confirmada chegada de 2 milhões de
doses da vacina do Butantan hoje
O Governador João Doria
anunciou a chegada, na sexta-feira (18), de 2 milhões de doses
prontas da vacina contra o coronavírus, a Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Trata-se do maior
lote de vacinas que chega à América do Sul até o momento.
Este terceiro lote do imunizante chega a São Paulo durante
a manhã, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
“A pressa pela vacina é a
pressa pela vida. Todos os brasileiros de bem têm pressa. São
Paulo, reafirmo aqui, começará
a vacinar no dia 25 de janeiro”,

afirmou o Governador. “A corrida pela vida é contra o tempo.
Não podemos ignorar o senso de
urgência diante de uma pandemia. Assim estão agindo líderes
de outros países, imunizando
suas populações e oferecendo
esperança a todos. Não há razão
para não fazermos o mesmo no
Brasil”, acrescentou.
Esse é terceiro lote que o
Butantan recebe em menos de
um mês da biofarmacêutica Sinovac Life Science, com sede na
China. O carregamento chegará
em uma aeronave da Swiss Air
Lines, após o embarque em Pequim, na quinta (17).

Com o recebimento desse
lote, o Butantan já detém 3,12
milhões de doses disponíveis
para uso imediato tão logo haja
autorização da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária). A produção local também já
começou, com a chegada de
matéria-prima para envase e rotulagem na fábrica de imunizantes do instituto.
Na semana passada, o Butantan confirmou que o estudo clínico conclusivo da vacina contra o coronavírus será divulgado
no próximo dia 23. A medida dá
mais agilidade aos trâmites de
certificação na Anvisa e demais

órgãos internacionais de saúde.
A decisão atende a recomendação do comitê internacional
independente que acompanha a
pesquisa do Butantan em parceria com a Sinovac. A fase três do
estudo clínico no país será encerrada nesta semana, já que o
patamar ideal de 154 voluntários com diagnóstico positivo de
coronavírus foi superado.
“No dia 15 de janeiro, teremos prontas para uso 9 milhões
de doses. No começo de fevereiro, 22 milhões de doses e, no
dia 15 de março, outras 15 milhões”, afirmou o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Ipem-SP reprova 11% dos produtos
típicos das ceias de final de ano
O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo) – autarquia do Governo
do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado
do Inmetro – realizou na última
quinta-feira (10) a operação
“Boas Festas”, nos laboratórios
da capital, São Carlos e São José
do Rio Preto, com a finalidade
de verificar os produtos típicos
das ceias de Natal e Ano Novo.
Ao todo, foram verificados 18
produtos, sendo 2 (11%) reprovados por diferença entre o peso
real e o indicado na embalagem.
Entre os itens avaliados estavam panetones, frutas de época, pães, bolos natalinos, enfeites, papéis de presente, guardanapos, descartáveis e demais
produtos do tema.

No laboratório da capital,
foram examinados cinco produtos, sem nenhuma reprovação. Em
São Carlos, foram examinados
sete produtos, sendo reprovado
um (14%), por diferença entre o
peso real e o indicado na embalagem. Já em São José do Rio Preto, foram examinados seis produtos, sendo reprovado um (16%)
por diferença entre o peso real
e o indicado na embalagem.
Os produtos foram coletados previamente pelos fiscais
em pontos de venda de pequeno,
médio e grande porte em todo o
Estado para serem avaliados nos
laboratórios do Ipem-SP.
O objetivo foi verificar a fidelidade das indicações de quantidade nas embalagens dos produtos, a fim de coibir a comer-

cialização de itens que tragam
em suas embalagens informações em desacordo com a legislação vigente.
As empresas autuadas pelo
Ipem-SP têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99,
as multas podem chegar a R$
1,5 milhão.
Confira a tabela com as irregularidades
em
https://
tinyurl.com/ya49pjun.
Ipem-SP
O Ipem-SP é uma autarquia
vinculada à Secretaria da Justiça
e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e órgão delegado do Inmetro. Com uma equipe de fiscalização formada por
especialistas e técnicos, realiza

diariamente, em todo o Estado
de São Paulo, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis,
medidores de pressão arterial,
taxímetros, radares, capacetes
de motociclistas, cadeiras de
carro para crianças, peças de
roupa, cama, mesa e banho, botijões de gás, entre outros materiais e instrumentos. É seu papel também defender o consumidor para que este leve para
casa a quantidade exata de produto pela qual pagou. Quem desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço
da Ouvidoria, pelo telefone
0800 013 05 22, de segunda a
sexta, das 8h às 17h, ou enviar
e-mail
para:
ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

Governo muda regra e vai manter
aulas presenciais em 2021
O governo de São Paulo mudou as regras de retorno às aulas presenciais da rede básica de
ensino para o ano de 2021, o que
compreende alunos da educação
infantil até o ensino médio. A
mudança foi divulgada na quinta-feira, (17), em coletiva à imprensa, e será publicada amanhã
(18) em Diário Oficial. A mudança irá valer para escolas públicas (estaduais e municipais)
e privadas. No ano que vem, as
aulas nas escolas estaduais terão
início no dia 1º de fevereiro.
Com isso, as aulas presenciais poderão ser retomadas em
todo o estado mesmo que a região esteja na Fase 1 – Vermelha do Plano São Paulo, plano do
governo paulista de retomada
gradual da economia durante a
pandemia do novo coronavírus.
A mudança, no entanto, não vale
para o Ensino Superior. Neste
caso, as aulas só voltarão quando a região estiver na Fase 3 –
Amarela do Plano São Paulo.

Antes, o retorno presencial
das aulas só ocorreria quando as
regiões do estado estivessem a
partir da Fase 3 – Amarela do
Plano São Paulo. Mesmo assim,
essa volta teria que ser feita de
forma gradual. Os protocolos
previam, por exemplo, que as
escolas poderiam receber apenas 35% dos alunos em atividades presenciais, e mantendo distanciamento mínimo de 1,5 m.
Com a mudança que será publicada em Diário Oficial, as
escolas de Educação Básica poderão retomar atividades presenciais no ano que vem a partir da
Fase Vermelha, mas somente
podendo atender até 35% de sua
capacidade. Quando a região entrar na Fase 3 - Amarela do Plano São Paulo, a Educação Básica poderá atender até 70% da
capacidade e o Ensino Superior
poderá ser retomado com até
35% dos alunos em aula presencial. Quando chegar à Fase 4 Verde, a Educação Básica pode-

rá receber a totalidade dos alunos e as universidades e faculdades poderão receber até 70%
dos alunos.
O retorno às aulas foi planejado com base no Plano São Paulo, que é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de
restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas
identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo),
abertura parcial (verde) e normal
controlado (azul). Atualmente,
todas as regiões de São Paulo se
encontram na Fase Amarela.
Segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, das 2,8 mil escolas estaduais que estão abertas desde setembro em São Paulo, não foram
registrados casos de transmissão de covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus]
em ambiente escolar.
Por causa da pandemia do
novo coronavírus, as aulas presenciais estavam suspensas em

todo o estado paulista desde
março. Desde então, as aulas das
escolas estaduais aconteciam de
forma remota e online, transmitidas por meio do aplicativo Centro de Mídias SP (CMSP), plataforma criada pela secretaria de
Educação durante a pandemia do
novo coronavírus. Ela também é
veiculada por meio dos canais
digitais na TV 2.2 - TV Univesp
e 2.3 - TV Educação.
Desde o dia 8 de setembro,
algumas escolas do estado já
deram início a aulas de reforço
ou acolhimento, depois de autorização dos prefeitos. Essas aulas
só puderam ser retomadas com atividades de reforço e de recuperação. E em outubro foi autorizada a
volta das aulas presenciais para estudantes do Ensino Médio, dos
Centros de Educação de Jovens e
Adultos e da Educação de Jovens e
Adultos. Para o ensino fundamental, a volta as aulas gradual foi autorizada a partir do início de novembro. (Agência Brasil)

Governo de SP anuncia retomada
das obras da Linha 17-Ouro do Metrô
O Governador João Doria autorizou na quinta-feira, 17, a retomada das obras civis da Linha 17Ouro, que vai ligar o Aeroporto de
Congonhas à rede de transporte
sobre trilhos de São Paulo.
Junto ao secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, foi emitida a Ordem
de Serviço para que a empresa
Coesa Engenharia inicie de imediato as atividades para o acabamento da via e de sete estações,
retomando assim as últimas atividades pendentes para a im-

plantação da Linha 17. O contrato foi assinado no último dia 26.
“Obra importante porque vai
transportar mais de 170 mil pessoas por dia e também pelo impacto da recuperação urbana de
toda área, proporcionando a valorização imobiliária, com paisagismo, segurança e uma ciclovia iluminada, sinalizada e interligada com a nova ciclovia do
Rio Pinheiros”, afirmou o Governador.
Agora, a construtora irá apresentar o cronograma das ativida-

des que serão executadas e o prazo previsto para a entrega das
obras, não havendo óbices judiciais, é em 2022. Esse contrato
foi feito para substituir o consórcio que reduziu o ritmo das
obras da via e fabricação dos
trens, levando o Metrô a rescindir o acordo para destravar o
projeto.
Duas novas licitações foram
feitas: uma para as obras civis e
outra para a fabricação dos trens,
sistemas e portas de plataforma,
em que as atividades foram re-

tomadas no início de outubro.
A Linha 17-Ouro será uma
importante ligação do Aeroporto de Congonhas com a malha
de transporte sobre trilhos de
São Paulo. Com 7,7 km e oito
estações – sete em que as
obras estão sendo retomadas,
além da Morumbi, em fase final de construção, a Linha 17Ouro terá integrações com a
Linha 9-Esmeralda da CPTM
na estação Morumbi e com a
Linha 5-Lilás do Metrô na estação Campo Belo.
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Banco Central revisa previsão de
queda da economia neste ano
O Banco Central (BC) espera por uma retração menor da
economia brasileira neste ano e
inflação mais elevada em relação à expectativa anterior. Em
2021, a inflação será menor e a
economia voltará a crescer, segundo projeções divulgadas na
quinta-feira (17) no Relatório
de Inflação.
A estimativa para a queda do
Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os preços, bens e
serviços produzidos no país, neste ano foi revisada de 5%, em
setembro, para 4,4%.
Para o BC, a incerteza sobre
o ritmo de crescimento em
2021 segue “acima do usual” e
depende do “arrefecimento gradual” da crise gerada pela pandemia de covid-19, de ajuste fiscal e da continuidade das reformas da economia. Com isso, o
BC reduziu a previsão de crescimento do PIB, no próximo
ano, de 3,9% para 3,8%.
Sobre a economia mundial,
o BC avalia que o aumento de
casos de covid-19 leva a novas
medidas de isolamento social, o

que reduz a atividade econômica, mas com efeito esperado
apenas no curto prazo. “A ressurgência da pandemia em algumas
das principais economias tem
revertido os ganhos na mobilidade e deverá afetar a atividade
econômica no curto prazo. No
entanto, os resultados promissores nos testes das vacinas contra a covid-19 tendem a trazer
melhora da confiança e normalização da atividade no médio
prazo”, diz no relatório.
Inflação
O BC ajustou a previsão de
inflação, calculada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 2,1%
para 4,3%, em 2020. Para o
próximo ano, a estimativa passou de 2,9% para 3,4%. Para o
BC, a inflação permanecerá em
3,4% em 2022 e cairá para 3,3%
em 2023.
“A inflação ao longo do ano
tem refletido basicamente o forte movimento de atividade econômica, associado à crise da
pandemia de covid-19 e aos pro-

gramas de crédito e de recomposição de renda [como o auxílio emergencial], em conjunto com pressões de custos decorrentes do aumento dos preços de commodities [produtos
primários com cotação internacional] e de taxa de câmbio
em níveis persistentemente
mais elevados”, diz o BC.
No relatório, a instituição
acrescenta que “pressões localizadas em alguns produtos
também têm contribuído, como
nos casos da carne, do arroz e
da soja”.
Crédito
O relatório também traz
projeção para o crescimento
do saldo das operações de crédito no país. Essa estimativa
subiu de 11,5%, em setembro,
para 15,6%. “O aumento decorre tanto da demanda acentuada de crédito das empresas
quanto pela recuperação do
crédito às famílias, em especial
no segmento com recursos livres”, afirma o BC.
Para 2021, a estimativa de

crescimento do estoque de crédito foi elevada para 7,8%, ante
previsão anterior de 7,3%.
Contas externas
A projeção de déficit em
transações correntes, que são as
compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências
de renda do Brasil com outros
países, foi reduzida em 2020
para US$ 7 bilhões (0,5% do
PIB), refletindo “o desempenho
favorável das exportações. “Essa
melhora foi em parte compensada pelo aumento nas importações e pelo maior déficit na conta de renda primária [lucros e
dividendos, pagamentos de juros
e salários]”. A previsão anterior
era de saldo negativo de US$ 10
bilhões neste ano.
A previsão para os investimentos diretos no país (IDP),
que vão para o setor produtivo da
economia, neste ano é US$ 36
bilhões, com recuperação em
2021. A previsão para esses investimentos no próximo ano passou de US$ 65 bilhões para US$
60 bilhões. (Agencia Brasil)

PIB da construção civil
deve crescer 4% em 2021
Depois de um ano de retração por causa da pandemia do
novo coronavírus (covid-19),
a construção civil deverá ter,
em 2021, o maior crescimento para o setor em oito anos.
Segundo projeções divulgadas
na quinta-feira (17) pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (Cbic), o Produto
Interno Bruto (PIB) do segmento deve avançar 4% no próximo ano, depois de recuar
2,8% em 2020.
Caso a estimativa se confirme, essa será a maior expansão para a construção civil desde 2013, quando o setor tinha
crescido 4,5%. O setor deverá
ter desempenho melhor que o
restante da economia. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o PIB brasileiro de 2021 crescerá 3,2%.

O presidente da Cbic, José
Carlos Martins, classificou de
“otimista conservadora” a postura da entidade. A expansão
ocorrerá sobre uma base de
comparação fraca, com o nível de atividade da construção
civil nos níveis observados
no início de 2007. Além disso, o encarecimento de matérias primas e o desabastecimento de alguns insumos podem prejudicar a recuperação
do setor, avalia.
Martins ressaltou que o custo de materiais e equipamentos
dentro do Índice Nacional da
Construção Civil (INCC), índice que mede a inflação no setor,
registrou alta de 17,72% de janeiro a novembro. Esse foi o
maior encarecimento desde o
Plano Real. Os preços dos insumos, segundo Martins, começa-

ram a disparar no fim do primeiro semestre. De janeiro a maio,
os custos subiram 2,75%, mas
acumularam alta de 14,58% de
junho a novembro.
Segundo o presidente da
Cbic, a pressão de insumos
como cimento, cabos de aço e
tubos de PVC sobre a construção civil impacta os novos contratos, podendo resultar em
obras mais caras e atrasos no
cronograma. “Aí entra com todos desajustes, busca de reequilíbrio, que são custosos, novos
prazos atrasam cronograma”,
advertiu.
Pandemia
No início da pandemia da
covid-19, a Cbic chegou a prever encolhimento de até 11% no
PIB do setor, informou Martins.
Mas para ele, chegar ao fim do

ano com projeção de recuo de
2,8% e criação de 138,4 mil
postos de trabalho acumulada até
outubro, representa uma vitória
da construção civil. Ele destacou
que o segmento liderou a criação de postos de trabalho em 11
estados e no Distrito Federal, de
janeiro a outubro, e ficou em
segundo lugar em sete estados.
No terceiro trimestre, a
construção civil cresceu 5,6%
em relação ao trimestre anterior, marcado pelo auge das restrições sociais provocadas pela
pandemia. Apesar da expansão
significativa, o presidente da
Cbic observou que o nível de atividades do setor ainda está 4,5%
abaixo do último trimestre de
2019 e acumula retração de 36%
em relação ao pico observado no
primeiro trimestre de 2014.
(Agencia Brasil)

Pesquisa mostra alta de até 42%
em produtos natalinos este ano
Pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que os preços
dos produtos mais consumidos
na ceia de natal subiram até 42%
em comparação aos do mesmo
período do ano passado.
O item que mais encareceu

foi o lombo de porco, que está
com preço 42,12% mais alto
do que em 2019. Depois do
lombo, os produtos com altas
mais expressivas foram o pernil (+32,8%), o peru
(+29,2%),
a
picanha
(+25,4%), o queijo ralado

(+23,6%) e o sorvete
(+21,5%).
Também tiveram aumento
significativo os preços da
azeitona verde com caroço
(+21,6%), o macarrão espaguete (+20%), e o chester
(+18,3%).

Dos 26 itens que compõem a lista dos produtos
mais procurados para a ceia de
natal, apenas dois ficaram mais
baratos: panetone de frutas
cristalizadas (-2,1%) e molho
de tomate (-2%). (Agencia
B rasil)

Produção têxtil cai 9% ao
longo de 12 meses
A produção têxtil caiu 9%,
ao longo dos 12 meses até outubro, de acordo com balanço
divulgado na quinta-feira (17),
pela Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit). Entre janeiro a outubro,
a queda foi de 11,4%, na comparação com 2019.

A importação de itens têxteis e confeccionados caiu
12,9% no mesmo intervalo de
12 meses. No mesmo período,
o volume de exportação sofreu
baixa de 7,4%. A importação de
produtos de vestuário, por sua
vez, foi a mais atingida pela crise causada pela pandemia do

novo coronavírus, com diminuição de 26,3%.
Conforme menciona a entidade no relatório, a inflação do
setor de vestuário caiu 1,7%, de
janeiro até novembro deste ano.
O índice geral foi de 3,13%.
Com a desaceleração da produção, houve encolhimento de

postos de emprego no setor. No
total, foram fechadas 35.150 vagas, de janeiro a outubro. A projeção é que este ano seja encerrado
com um corte de 39 mil vagas.
Para 2021, a perspectiva melhora, com recuperação da indústria
têxtil e a criação de 18 mil postos
de trabalho. (Agencia Brasil)

Restrições à mobilidade podem
impactar crescimento, diz Campos Neto
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto,
afirmou na quinta-feira (17) que
há uma “suavização” recente na
atividade econômica e que o aumento do isolamento social pode
impactar o crescimento da economia, no curto prazo.
“Se houver atraso de vacinação que implique em mobilidade menor porque o número de
casos está mais alto, a atividade
econômica vai ter um impacto.
Mas hoje nada indica que isso vai
acontecer”, disse, ao apresentar

o Relatório de Inflação, na quinta-feira (17).
Campos Neto destacou que
há avanços no desenvolvimento
de vacinas, o que deve levar a
uma solução definitiva para a
crise gerada pela pandemia do
novo coronavírus (covid-19).
Para o presidente do BC, o
mercado financeiro “deixou de
olhar para soluções temporárias”, como medidas de auxílio à
população e às empresas, e passou a considerar a possibilidade
de saída da crise. “Uma solução

definitiva vai ser mais eficiente
do que uma temporária”, disse.
Ele citou a liberação, na
quinta-feira (17), pelo governo
federal, de R$ 20 bilhões para a
compra de vacinas. “Os esforços
direcionados no sentido da vacinação são mais eficientes do que
uma conversa sobre extensão do
auxílio emergencial”, ressaltou.
De acordo com Campos
Neto, é preciso esperar para avaliar os resultados das medidas
relacionadas à vacinação, como
a logística e a “reação da popu-

lação” à oferta de vacinas.
Projeções
No Relatório de Inflação, o
BC prevê que o Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), terminará este ano com
queda de 4,4% e em 2021, haverá crescimento de 3,8%.
A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) é de 4,3%, este
ano, e 3,4%, no próximo ano.
(Agencia Brasil)

Papa lembra vítimas
da pandemia em
mensagem pelo Dia
Mundial da Paz
O papa Francisco lembrou na quinta-feira (17) as vítimas da
pandemia e os que se dedicaram ao cuidado dos doentes, em
mensagem pelo Dia Mundial da Paz, e pede que as vacinas cheguem também aos países mais pobres.
Na mensagem pelo 54º Dia Mundial da Paz 2021 (1º de janeiro) com o título “A cultura do cuidado como percurso para a
paz”, divulgada nesta quinta-feira, ele diz que a pandemia agravou
outras crises, como a climática, a alimentar, a econômica e a da
migração.
“O ano de 2020 ficou marcado pela grande crise sanitária da
covid-19, que se transformou num fenômeno plurissetorial e
global, agravando fortemente outras crises interrelacionadas
como a climática, alimentar, econômica e migratória, e provocando grandes sofrimentos e incómodos”, escreve o papa na
mensagem.
Ele lembra ainda os que perderam familiares ou pessoas queridas, os que ficaram sem trabalho e todos os que trabalham na
linha da frente.
“Penso, em primeiro lugar, naqueles que perderam um familiar ou uma pessoa querida, mas também em quem ficou sem
trabalho. Lembro de modo especial os médicos, enfermeiras e
enfermeiros, farmacêuticos, investigadores, voluntários, capelães e funcionários dos hospitais e centros de saúde, que se prodigalizaram - e continuam a fazê-lo -, com grande fadiga e sacrifício, ao ponto de alguns deles morrerem quando procuravam
estar perto dos doentes, a fim de aliviar os seus sofrimentos ou
salvar-lhes a vida”.
O papa também reitera seu apelo “aos políticos e ao setor
privado para que adotem as medidas apropriadas, a fim de garantir o acesso às vacinas contra a covid-19 e às tecnologias essenciais necessárias para prestar assistência aos doentes e aos mais
pobres e frágeis “.
Algumas organizações não governamentais assinaram recentemente um documento alertando que “nove em cada dez pessoas em países pobres não terão acesso à vacina contra a covid-19
no próximo ano.”
O texto adverte também para o ressurgimento de várias formas de “nacionalismo, racismo, xenofobia e também guerras e
conflitos”, que “semeiam morte e destruição”.
“É doloroso constatar que, infelizmente, junto com numerosos testemunhos de caridade e solidariedade, várias formas de
nacionalismo, racismo, xenofobia e mesmo guerras e conflitos
que semeiam morte e destruição estão a ganhar novo impulso”.
Francisco propõe na mensagem “a cultura do cuidado como
forma de paz” e “a erradicação da cultura da indiferença, da rejeição e do confronto, que hoje costuma prevalecer”.
“Encorajo todos a se tornarem profetas e testemunhas da
cultura do cuidado, para preencher tantas desigualdades sociais”, afirma.
Ele destaca que “isso só será possível com o papel generalizado da mulher, na família e em todas as esferas sociais,
políticas e institucionais”.
O papa lamenta que “em muitas regiões e comunidades já
não se lembrem de uma época em que viviam em paz e segurança” e denuncia o “desperdício de recursos com armas, em
particular com armas nucleares” considerando que os recursos deveriam ser utilizados para prioridades a fim de garantir
a segurança das pessoas, como a promoção da paz e do desenvolvimento humano integral, a luta contra a pobreza e a satisfação das necessidades de saúde.
“Que decisão corajosa seria criar um fundo global com o dinheiro usado em armas e outras despesas militares para poder
derrotar definitivamente a fome e ajudar o desenvolvimento dos
países mais pobres!”, defende.
Francisco observa que a educação solidária deve partir da
família, “onde se aprende a conviver na relação e no respeito
mútuo”, mas lembra que é também missão da escola e da universidade e, da mesma forma, em alguns aspectos, da comunicação social “.
Por outro lado, considera que “as religiões em geral, e os
líderes religiosos em particular, podem desempenhar papel
insubstituível na transmissão aos fiéis e à sociedade dos valores da solidariedade, do respeito pelas diferenças” e do cuidado com os mais frágeis.
Francisco pede a todos que “alcancem o objetivo de uma
educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente,
diálogo construtivo e compreensão mútua”.
O Dia Mundial da Paz foi instituído em 1968 pelo papa
Paulo VI (1897-1978) e é celebrado no primeiro dia do ano.
(Agencia Brasil)
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CNPJ: 13.619.137/0001-70 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 14º Andar - CEP 04538-132 - São Paulo/SP - Telefone: (11) 3018-7600
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Relatório da Administração: Senhores acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à Demonstrações do Resultado
Notas 31/12/2019 31/12/2018
apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social ﬁndo em 31/12/2019.
Receita Líquida
13
5.277
1.415
14
(13.618)
(16.447)
Balanços Patrimoniais
ATIVO
Notas 31/12/2019 31/12/2018 Balanços Patrimoniais
PASSIVO
Notas 31/12/2019 31/12/2018 Custos
Circulante
4.229
3.306 Circulante
2.188
1.718 Prejuízo
(8.341)
(15.032)
Caixa e equivalentes de caixa
4
98
25 Fornecedores
9
1.005
1.151 Receitas (Despesas) Operacionais
(3.225)
(4.058)
Contas a receber
5
1.288
602 Impostos e contribuições a recolher
8
47 Comerciais
14
(3.151)
(3.244)
Adiantamento a fornecedores
284
284 Débitos com parceiros nos empreendimentos
203
177 Gerais e administrativas
14
(74)
(814)
Demais contas a receber
6
2.559
2.395 Partes relacionadas
11
741
4 Prejuízo antes do Resultado Financeiro
(11.566)
(19.090)
Não Circulante
254.317
260.018 Receita res-sperata a apropriar
10
195
304 Receitas ﬁnanceiras
15
266
35
Contas a receber
5
1.117
716 Demais contas a pagar
36
35 Despesas ﬁnanceiras
15
(4)
(174)
Créditos com parceiros nos empreendimentos
720
1.316 Não Circulante
1.374
1.985
Resultado ﬁnanceiro
262
(139)
Mútuo a receber
7
2.995
3.415 Impostos e contribuições diferidos
142
258
Prejuízo antes do IR e da CS
(11.304)
(19.229)
Impostos a compensar
1
- Receita res-sperata a Apropriar
10
782
1.216
Imposto
de
Renda
e
Contribuição
Social
Demais contas a receber
6
8.385
10.562 Contingências
19
450
511
Propriedades para investimento
8
241.096
244.005 Patrimônio Líquido
254.984
259.621 Correntes
(11.304)
(19.229)
Imobilizado
3
4 Capital social
12 a.
313.816
253.428 Prejuízo Líquido do Exercício
16
(0,039)
(0,066)
Total do Ativo
258.546
263.324 Prejuízos acumulados
12 b.
(58.832)
(47.528) Prejuízo básico por mil ações - R$
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstrações do Resultado Abrangente
31/12/2019 31/12/2018 Adiantamento para
12 c.
53.721
Prejuízos
Adiantamento
Prejuízo Líquido do Exercício
(11.304)
(19.229) futuro aumento de capital
258.546
263.324
Resultado Abrangente Total do Exercício
(11.304)
(19.229) Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Capital Acumu- para futuro ausocial
lados mento de capital
Total
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
253.428 (27.140)
35.188 261.476
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 Saldo em 31.12.2017
Prejuízo antes do IR e da CS
(11.304) (19.229) Impostos e contribuições diferidos
(116)
- Ajustes da adoção
Ajustes para conciliar o resultado do caixa líquido
Res-sperata a apropriar
(543)
(877) inicial referente o IFRS 9
(1.159)
- (1.159)
gerado (aplicado) nas atividades operacionais:
Mútuo
741
- Prejuízo do exercício
- (19.229)
- (19.229)
Depreciação de bens do ativo imobilizado
2
2 Demais contas a pagar
1
- Adiantamento para futuro
Depreciação das propriedades para investimento
4.075
4.589 Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado
aumento de capital
18.533 18.533
Provisão (reversão) de créditos de liquidação duvidosa
178
1.172 nas) Atividades Operacionais
(5.428) (15.766) Saldo em 31.12.2018
253.428 (47.528)
53.721 259.621
Contingências
(61)
511 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Prejuízo do exercício 12 a.
- (11.304)
- (11.304)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Acréscimo das propriedades para investimento
(1.166)
(2.765)
Adiantamento para
Contas a receber
(1.265)
1.890 Caixa Líquido Aplicado nas
futuro aumento de capital
6.667 6.667
Impostos e contribuições a compensar
(1)
24 Atividades de Investimentos
(1.166)
(2.765)
Integralização de capital
60.388
(60.388)
Adiantamento a fornecedores
(284) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
313.816 (58.832)
- 254.984
Mútuos a receber
420
394 Adiantamento para futuro aumento de capital
6.667
18.533 Saldo em 31.12.2019
“As Demonstrações Contábeis completas, com as respectivas notas
Créditos com parceiros nos empreendimentos
596
- Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado
Demais contas a receber
2.013
(3.900) nas) Atividades de Financiamentos
6.667
18.533 explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstra(Decréscimo) acréscimo em passivos
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
73
2 ções Contábeis, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia”.
Fornecedores
(146)
(62) Caixa e equivalentes de caixa
Partes relacionadas e conta corrente
No início do exercício
25
23
Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Diretor Financeiro
nos empreendimentos - a pagar
21
177 No ﬁnal do exercício
98
25
Contador: Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães
Impostos e contribuições a recolher
(39)
(173) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
73
2
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de
janeiro de 2.021, em primeira convocação às 10h30 com presença da maioria das
afiliadas e às 11h00 em segunda e última convocação com a presença de qualquer
número das afiliadas, a ser realizada no seguinte endereço: Rua Dr. Rodrigo Silva,
58/60, centro na cidade de São Paulo – SP, CEP:01501-010, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1 – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. De acordo com o estabelecido
em nosso Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar
mais de uma Entidade de Prática. São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ELETIVA
O Presidente da Federação Paulista de Karate , no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
est atutários, para a Assembleia Geral Ordinária e Eletiva, (Artigo 49, incisos I, II, V, VII
e VIII e Artigo 50, incisos I e II) do Estatuto vigente, a ser realizada no dia 16 de janeiro
de 2.021, em primeira convocação às 09h00 com presença da maioria das afiliadas
e às 09h30 em segunda e última convocação com a presença de qualquer número das
afiliadas, a ser realizada no seguinte endereço: Rua Dr. Rodrigo Silva, 58/60, centro
na cidade de São Paulo – SP, cep 01501-010 para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: 1 – Aprovação dos relatórios Administrativos, Financeiro e Técnico do Exercício
de 2020; 2 – Aprovação do balanço financeiro do Exercício de 2020 e do respectivo
parecer do Conselho Fiscal; 3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício
de 2021; 4 – Homologação dos Atos da Presidência durante o ano de 2020; 5 Aprovação da Tabela de Custas para o exercício de 2021; 6 – Eleição e posse do
Presidente, Vice-Presidentes e Membros do Conselho Fiscal para o período de 01.02.2021
a 01.02.2025; 7 – Assuntos Gerais pertinentes ao Karate Paulista. Conforme preceitua
o Estatuto vigente, fica aberto o prazo para a inscrição de Chapas que concorrerão nas
eleições e que deverão ser entregues na Secretaria da FPK, através de ofício firmado
pelo Presidente da Chap a até o dia 11 de janeiro de 2021 até as 16h00, devendo ser
anexado, obrigatoriamente, o Termo de Anuência coletiva por todos os candidatos aos
cargos eletivos, para efeito de publicação. Todas as Chapas serão protocoladas e
numeradas conforme data de chegada. De acordo com o estabelecido em nosso
Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais
de uma Entidade de Prática. São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212'RXWRU*XLOKHUPH6DQWLQL
7HRGRUR -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D
52%(572'$6,/9$2/,9(,5$ 5*Q66363&3) TXH-866$5$526$OKHDMXL]RX
XPD$d2'('(63(-2325)$/7$'(3$*$0(172&&&2%5$1d$'($/8*8(,6((1&$5*26REMHWLYDQGR
D FRQGHQDomR GR UpX DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  DWp -XOKR D VHU DWXDOL]DGD UHIHUHQWH DRV
GpELWRVGHDOXJXHLVHVHXVDFHVVyULRVGRLPyYHOORFDGRVLWRQD$Y9HUHDGRU$EHO)HUUHLUD$SWR$%ORFR$
9LOD5HJHQWH)HLMy6mR3DXOR63(VWDQGRRUpXHPOXJDULJQRUDGRUHVWRXGHIHULGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUD
TXHQRSUD]RGHGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUD&217(67(RIHLWR'HFRUULGRRSUD]RVXSUDQRVLOrQFLRVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUWLJR,9&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH GH]HPEUR GH 
2ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1043964-56.2019.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Mota Maciel, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a FRANQUEADORA FABIANE PINHEIRO LTDA., CNPJ 22.628.488/000139, com endereço à Rua Deputado Lacerda Franco, 212, Pinheiros, CEP 05418-000, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Alexandre Katafay Pereira e outro, alegando em síntese,
que teria celebrado com a ré contrato para abertura de uma XQLGDGHGDIUDQTXLD³(VW~GLRGD6REUDQFHOKDE\)DELDQH
Pinheiro´ QR 6KRSSLQJ 3UDLDPDU HP 6DQWRV63 $firmam, entretanto, que a ré não teria fornecido aos franqueados o
treinamento da forma prevista no contrato e nem o manual de franquia. Alegam DLQGD TXH ³R SRUWIROLR HQWUHJXH SHOD
franquia se tratava de uma loja da própria franqueadora localizada no Shopping Eldorado e somente foi fornecido para
aprovação das obras que não se tratava exatamente daquele projeto por se tratar de loja menor do que do Shopping
Eldorado e que se eles quisessem deveriam pagar um projeto a parte para uma arquiteta; haja vista se tratar de um
conceito novo e que não havia portfolio algum para a loja IUDQTXHDGD GRV DXWRUHV´ $ILUPDP DLQGD TXH D Up WHULD
solicitado o pagamento adiantado de valores para a entrega do estabelecimento reformado e pronto para uso. Alegam
que efetuaram o pagamento, entretanto na data da entrega a loja não estaria completa. Os autores, então, efetuaram o
pagamento diretamente ao marceneiro da franquia. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital,apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2020.
[17,18]
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1010109-38.2019.8.26.0019 . A Dra. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto ,
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP, na forma da lei, etc... Faz a PHILIPE DE OLIVEIRA
(CPF/ M F sob o n° 427.298.088-25 e RG nº 4746966807 - SP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a “ veículo marca HONDA, modelo CIVIC SEDAN LXL
1.8, ano fab./ mod. 2012 / combustível GASOLINA, cor PRETA, chassi 93HFB2650CZ220344, placa EOM 0300,
RENAVAM 000468784942 “. Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena
de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/
69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito,
sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Americana, 04/12/2020.
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1011098-48.2020.8.26.0071. A Dra. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz
de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc... Faz LIGIANE DE CASSIA RIBEIRO
TORRES (CPF/MF sob o n° 026.418.179-42 e RG nº 536096661 – SP) que Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a veículo marca FORD, modelo FUSION
SEL 2.3 16V , ano fab./mod. 2007/ combustível GASOLINA, cor PRATA, chassi 3FAHP08Z88R177446, placa
KJB0022, RENAVAM 000949189316. Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena
de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69,
alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob
pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Bauru, 09/11/2020. 17 e 18/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013296-56.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos os interessados que na ação de Outros procedimentos de jurisdição voluntária, proposta por
Wagner Augusto Martins de Jesus em face de Associação de Moradores Fazenda do Carmo Guaianazes – A16, nomeou
WAGNER AUGUSTO MARTINS DE JESUS como administrador provisório da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES FAZENDA
DO CARMO GUAIANAZES - A16, CNPJ 04396221000181, com endereço à Paulo Gracindo, 160, Conjunto abitacional
Fazenda do Carmo, CEP 08421-520, São Paulo - SP, para regularizar a sociedade praticando os atos necessários,
dentro do Estatuto Social, incluindo eleição de diretoria executiva e demais cargos necessários, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2020.

BAUMER S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Outubro de 2020
Aos 14 dias do mês de outubro de 2020, às 16h30, em sua sede social, situada em Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, reuniram-se os acionistas da BAUMER
S/A, representando a maioria do capital social com direito de voto, conforme se verifica das assinaturas
lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, atendendo a Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, edições de 11, 12 e 15/09/2020, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária (1) Deliberar sobre aumento do capital
social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante a incorporação de parte da reserva de
capital, no montante de R$ 26.000.000,00. Assembleia Geral Extraordinária (1) Aprovação, sem
restrições, do aumento do capital social da Companhia, mediante a incorporação de parte da reserva de
lucros, no montante de R$ 26.000.000,00, passando o capital de R$ 15.000.000 para R$ 41.000.000,00,
sem emissão de novas ações, passando o Artigo 5o do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5o - O capital social é de R$ 41.000.000,00, dividido em 9.800.000 ações, sendo 4.900.000 ações
ordinárias escriturais e 4.900.000 ações preferenciais escriturais, todos sem valor nominal. § 1°. Cada
ação ordinária dá direito a 01 voto nas deliberações das assembleias gerais. § 2o. As ações preferenciais
não têm direito a voto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Mogi Mirim, 14/10/2020.
a.a) p.p. Condustil Participações S/A - Ruy Salvari Baumer, Ruy Salvari Baumer, Mônica Salvari Baumer.
Carolina Baumer Godinho - OAB/SP nº 270.853; Mônica Salvari Baumer - Secretária. JUCESP
nº 532.561/20-0 em 15/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Guassupi Participações S.A. – CNPJ nº 33.572.572/0001-02 – NIRE 3530053591-0
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2020
1. Data, Horário e Local: No dia 17/12/2020, às 10:00 horas, na sede da Guassupi Participações S.A. (“Companhia”), localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araujo, nº 186, conjunto 710, parte, Pinheiros, CEP 05.428-000.
2. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, titulares de 100,00% das ações representativas do capital social
da Companhia. 3. Convocação: As formalidades de convocação foram dispensadas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404,
de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Edson Luiz Diegoli. Secretário: Sr. Jediel Lima da Rocha. 5. Ordem do Dia:
Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) a aprovação dos termos e condições da 1ª emissão pública de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional ﬁdejussória, em série única, pela Companhia (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), no valor total de R$ 100.000.000,00; (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer
instrumentos necessários à emissão das Debêntures que serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, nos
termos da Lei nº 6.385, de 7/12/1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476, de
16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), incluindo, mas não se
limitando, aos seguintes instrumentos: o “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª Emissão de Guassupi Participações S.A.”
(“Escritura de Emissão”) a ser celebrado entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”) e, na qualidade de ﬁadores e principais pagadores, solidariamente com a Companhia, a Brashop S.A. - Administradora de
Shopping Center, CNPJ sob o nº 03.262.205/0001-33 (“Brashop”) e Luciano Hang, CPF sob o nº 516.814.479-91 (“Luciano” e, em
conjunto com a Brashop, os “Fiadores”) e o “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª Emissão de Guassupi Participações S.A.” (“Contrato de Distribuição”),
a ser celebrado entre a Companhia, os Fiadores e instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários contratada
pela Companhia para coordenar e intermediar a Oferta (“Coordenador Líder”); e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar
todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando, à contratação dos prestadores de serviços necessários, bem como à formalização das matérias tratadas nos
itens (i) e (ii) acima, bem como ratiﬁcação de todos os atos praticados pela Diretoria em virtude das matérias previstas nos itens
(i) e (ii) acima. 6. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões,
foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta assembleia geral extraordinária em
forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 6.2. Autorizar a realização da Emissão e a celebração pela Companhia, na qualidade de emissora das Debêntures, da Escritura de Emissão, bem como de eventuais aditamentos que
se façam necessários, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas no âmbito da
Escritura de Emissão: I. Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente destinados
para: (i) prioritariamente, o pagamento antecipado integral do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 141400485381,
emitida em 11/02/2020, conforme aditada em 26/06/2020, na modalidade de abertura de crédito, pela Companhia em favor do Itaú
Unibanco S.A., tendo como devedor solidário a Havan S.A., CNPJ sob o nº 79.379.491/0001.83, bem como, após o cumprimento do
item “i”m (ii) para projetos de investimento e negócios de gestão ordinária da Companhia; II. Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM
476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do Contrato de Distribuição, com a intermediação do Coordenador
Líder, sob o regime de garantia ﬁrme, tendo como público alvo investidores proﬁssionais, conforme deﬁnidos no artigo 9º-A da
Instrução da CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Investidores Proﬁssionais” e “Instrução CVM 539”, respectivamente).
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Na eventualidade da totalidade das Debêntures não ser colocada, a Oferta
será cancelada, sendo todas as intenções de investimento automaticamente canceladas; III. Prazo de Subscrição. Respeitado o
atendimento dos requisitos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da
data de início de distribuição da Oferta, observado o disposto nos artigos 7º-A, 8º, parágrafo 2º e 8º-A da Instrução CVM 476, limitado à Data Limite de Colocação, a ser deﬁnida no Contrato de Distribuição; IV. Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de
Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, sendo a distribuição liquidada ﬁnanceiramente por meio da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), por, no máximo, 50
Investidores Proﬁssionais, à vista, no ato da subscrição (“Data de Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor
Nominal Unitário, na 1ª Data de Integralização (“Primeira Data de Integralização”), ou pelo Valor Nominal Unitário (conforme
abaixo deﬁnido), acrescido da Remuneração (conforme abaixo deﬁnida), calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de
Integralização até a respectiva Data de Integralização, no caso das integralizações que ocorram após a Primeira Data de
Integralização, podendo, ainda, em qualquer Data de Integralização, serem subscritas com ágio ou deságio, sendo certo que, caso
aplicável, o ágio ou o deságio, conforme o caso, será o mesmo para todas as Debêntures subscritas e integralizadas em uma mesma
Data de Integralização (“Preço de Integralização”); V. Negociação. As Debêntures serão depositadas para negociação no mercado
secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, sendo as negociações liquidadas ﬁnanceiramente por meio da B3 e
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição pelo Investidor Proﬁssional, nos termos
do artigo 13 da Instrução CVM 476, exceto pelo lote de Debêntures objeto da garantia ﬁrme indicado no momento da subscrição, se
houver, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476, em todo
o caso, observado, ainda, o cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476. Nos termos
do artigo 15 da Instrução CVM 476, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores qualiﬁcados, assim deﬁnidos
nos termos do artigo 9º-B da Instrução CVM 539, exceto se a Companhia obtiver o registro de que trata o artigo 21 da Lei do Mercado
de Valores Mobiliários; VI. Número da Emissão. As Debêntures representam a 1ª emissão de debêntures da Companhia; VII. Valor Total
da Emissão. O valor total da Emissão será de R$ 100.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”); VIII. Quantidade. Serão emitidas
100.000 Debêntures; IX. Valor Nominal Unitário. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na Data de Emissão
(conforme abaixo deﬁnida) (“Valor Nominal Unitário”); X. Séries. A Emissão será realizada em série única; XI. Conversibilidade. As
Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; XII. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária,
nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia real e sem preferência, e, adicionalmente, garantidas pela
Fiança (conforme abaixo deﬁnida); XIII. Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será
aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); XIV. Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate
antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos
na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 1.826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias contados da Data de Emissão,
vencendo-se, portanto, em 17/12/2025 (“Data de Vencimento”); XV. Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado, mensalmente, no dia 17 de cada mês, observado um período de carência, conforme as datas de pagamento constantes no Anexo I da
Escritura de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 17/07/2021 e o último da Data de Vencimento; XVI. Remuneração. A
remuneração das Debêntures será a seguinte: (i) atualização monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; e juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interﬁnanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.
br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis
(“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por
dias úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate
antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos
na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga, mensalmente, no dia 17 de cada mês, observado um período de
carência, conforme as datas de pagamento constantes do Anexo I à Escritura de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em
17/07/2021 e o último na Data de Vencimento. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura
de Emissão; XVII. Amortização Extraordinária Facultativa. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir de
17/12/2021, inclusive, amortização extraordinária sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
conforme o caso, mediante o pagamento (i) de parcela a ser amortizada do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, limitada a 98% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescida (ii) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a
primeira data de integralização das Debêntures ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso,
até a data do efetivo pagamento da amortização extraordinária facultativa, e (iii) prêmio equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, sobre a duration remanescente das Debêntures, de acordo com os termos a serem previstos na Escritura de
Emissão; XVIII. Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir de 17/12/2021, inclusive, resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sendo vedado o resgate parcial das Debêntures, mediante o pagamento
(i) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (ii) da Remuneração, calculada pro
rata temporis, desde a primeira data de integralização das Debêntures ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da amortização extraordinária facultativa, e (iii) prêmio equivalente a
0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, sobre a duration remanescente das Debêntures, de acordo com os termos a serem
previstos na Escritura de Emissão; XIX. Oferta Facultativa de Resgate Antecipado. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério,
realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado da totalidade das Debêntures (sendo vedada oferta facultativa
de resgate antecipado parcial), conforme deﬁnido pela Companhia, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será
endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, para aceitar
o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura
de Emissão; XX. Vencimento Antecipado. Sujeito ao disposto na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, e exigir o imediato pagamento, pela Companhia e pelos Fiadores,
dos valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, na ocorrência de qualquer dos eventos a serem previstos na Escritura de
Emissão; XXI. Garantia Fidejussória. As Debêntures serão garantidas por ﬁança dos Fiadores, respondendo os Fiadores, solidariamente entre si e com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como ﬁadores e principais pagadores pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes das Debêntures (“Fiança”); e XXII. Demais Características. As demais
características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão. 6.3. Autorizar a celebração, pela Companhia, de
todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e realização da Oferta, incluindo, mas não se limitando, a
Escritura de Emissão e ao Contrato de Distribuição, anexos e eventuais aditamentos que se façam necessários. 6.4. Autorizar
quaisquer medidas tomadas e que venham a ser tomadas e/ou ratiﬁcar quaisquer negociações realizadas e/ou que venham a ser
realizadas pela Diretoria da Companhia com relação aos termos e condições aplicáveis à Emissão e à Oferta, bem como autorizar a
Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à Emissão e à
Oferta, que ainda não tenham sido praticados ou celebrados, conforme o caso, incluindo, mas não se limitando, a procurações,
anexos, aditamentos aos documentos da Emissão e da Oferta e demais instrumentos relacionados, bem como a contratação dos
prestadores de serviços para a Emissão, tais como o Agente Fiduciário, o banco liquidante, o escriturador, e assessores legais,
entre outros. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Edson Luiz Diegoli; Secretário: Jediel Lima da Rocha. Acionistas: Quebra Dentes
Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura e Luciano Hang. Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 17/12/2020. Jediel Lima da Rocha - Secretário.
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SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2020
Magenta Agro S.A. - CNPJ/ME nº 25.331.348/0001-92 - NIRE 35.30049406-7

CCP CERRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1011922-33.2014.8.26.0001/01 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a VIVIANE PONCIANO STEFANI
(CPF: 287.460.918-82) que COLÉGIO SANTA TEREZA
LTDA EPP (CNPJ: 09.483.594/0001-03) ajuizou Ação
de Cobrança (Procedimento Comum) e que, tendo
sido julgada procedente e condenando-a ao
pagamento da quantia de R$ 10.463,74 (Janeiro/
2017), iniciou-se fase de Cumprimento de Sentença.
Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi
determinada a sua Intimação por Edital para que tome
ciência acerca da penhora que recaiu sobre os
seguintes bens: Veículo automotor de Marca/Modelo:
I/Kia Soul EX 1.6 FF MT, Placas: EUB0463, UF: SP,
Renavam:
00337624194,
Chassi:
KNAJT814AC7324786, Cor: Cinza, Ano Modelo/
Fabricação: 2012/2011 e Veículo automotor de
Marca/Modelo: IMP/Ford Escort GLX 16VH, Placas:
CLS9630, UF: SP, Renavam: 00691634807, Chassi:
8AFZZZEHCVJ093140, Cor: Azul, Ano Modelo/
Fabricação: 1998/1997, conforme termo de penhora
de fls. 216 dos autos. Ficando ainda intimada a
executada para que no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, apresente 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 11 de setembro de 2020.
17 e 18/12
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15.12.2020
1. Data, Hora e Local: realizada no dia 15.12.2020, às 9h00, na sede social da Magenta Agro S.A. (a “Magenta” e/ou “Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 20º andar, sala 01 C, Alto de Pinheiros, CEP
05426-100, por meio de teleconferência em razão da pandemia do coronavírus. 2. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Companhias por
Ações”), por estar presente à Assembleia a totalidade das Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente – Sidinei Righini; Secretário – José Henrique Ravasi Gonçalves. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: os Acionistas, após proposta e aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º,
“a” e “b” da Lei das Sociedades por Ações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: 5.1. A redução do capital social da Companhia, com base no artigo 173 da Lei das S.A., de R$ 82.407.981,65 para R$ 22.407.981,65, com uma redução,
portanto, de R$ 60.000.000,00, devido ao mesmo ser considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia. Em contraprestação à redução de capital ora aprovada, o valor total correspondente à redução do capital social da Companhia será restituído de forma proporcional aos Acionistas, sempre considerando o número de ações, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades Anônimas. Nos termos do artigo 174, caput, da Lei das Sociedades Anônimas, a redução de capital ora aprovada somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 dias contados da publicação da ata desta Assembleia Geral. 5.2. A alteração do caput do artigo
4º do Estatuto Social da Companhia para reﬂetir a mudança do capital social, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 4º - O Capital Social é de R$ 22.407.981,65, todo ele representado por 82.407.981 ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios.” 5.3. Em decorrência das deliberações tomadas acima, os Diretores da Companhia ﬁcam autorizados a tomar todas as providências legais para efetivar a redução de capital ora aprovado, estando autorizados a transferir aos Acionistas os recursos pecuniários provenientes desta redução a qualquer momento, respeitada
a condição de caixa da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou
esta ata, que lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, assinada e rubricada em todas as suas folhas por todos os membros da mesa. Presidente da Mesa: Sidinei Righini; Secretário: José Henrique Ravasi Gonçalves; Acionistas: Mafra S.A. Agropecuária e Propecus Agropecuária S.A. (representadas por seus Diretores Sidinei Righini e José Henrique Ravasi Gonçalves). A presente é cópia ﬁel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

Magenta Participações S.A. - CNPJ/ME nº 07.620.083/0001-60 - NIRE 35.300.350.464
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15.12.2020
1. Data, Hora e Local: realizada no dia 15.12.2020, às 9h00, na sede social da Magenta Participações S.A. (“Magenta”
e/ou “Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 20º andar, Alto de Pinheiros,
CEP: 05426-100, por meio de teleconferência em razão da pandemia do coronavírus. 2. Convocação: dispensada a publicação
de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), por estar presente à assembleia a totalidade dos Acionistas da Companhia, e a Sra. Mara Olímpia de Campos
Siaulys (beneﬁciária de usufruto político da totalidade das ações da Família Siaulys, designada apenas como “usufrutuária das
ações da Família Siaulys”). 3. Mesa: os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Luiz Depieri e, a pedido do Sr. Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista, Vice-Presidente da Mesa, secretariados pelo Sr. Sidinei Righini. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a
redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: os Acionistas e a usufrutuária das ações da Família Siaulys presentes, após proposta e aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, “a” e “b” da
Lei das Sociedades por Ações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: 5.1. A redução do capital social
da Companhia, com base no artigo 173 da Lei das S.A., de R$ 200.000.000,00 para R$ 140.000.000,00, com uma redução,
portanto, de R$ 60.000.000,00, devido ao mesmo ser considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia. Em contraprestação à redução de capital ora aprovada, o valor total correspondente à redução do capital social da Companhia será restituído de forma proporcional aos Acionistas, sempre considerando o número de ações, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades Anônimas, por meio da distribuição descrita no Anexo I. Nos termos do artigo 174, caput, da Lei das Sociedades
Anônimas, a redução de capital ora aprovada somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 dias contados da publicação da ata desta Assembleia Geral. 5.2. A alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para reﬂetir a
mudança do capital social, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O Capital Social é de R$
140.000.000,00, todo ele representado por 1.946.309.139 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios.” 5.3. Em decorrência das deliberações tomadas acima, os Diretores da Companhia ﬁcam autorizados a tomar todas as providências legais para efetivar a redução de capital ora aprovado, estando autorizados a
transferir aos Acionistas os recursos pecuniários provenientes desta redução a qualquer momento, respeitada a condição de
caixa da Companhia. 6. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou esta ata,
que lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, assinada e rubricada em todas as suas folhas por todos os
membros da mesa. Presidente da Mesa: José Luiz Depieri; Vice-Presidente da Mesa: Adalberto Panzenboeck Dellape
Baptista; Secretário: Sidinei Righini; Acionistas: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista; Adalmiro Dellape Baptista Junior;
Carlos Eduardo Depieri; José Luiz Depieri; Jonas de Campos Siaulys; Lara de Campos Siaulys; Patrícia Depieri Parsequian; Paula
Regina Depieri e Tatiana de Campos Siaulys Zanchetta. Beneﬁciária de usufruto político das ações da Família Siaulys:
Mara Olímpia de Campos Siaulys. A presente é cópia ﬁel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 15.12.2020.
EZS Informática S.A. - CNPJ nº 06.234.798/0001-12 - NIRE 35.3.0051060-7
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 15.10.2020.
Data, Hora, Local: 15.10.2020, 11hs, na sede social, Avenida Lavandisca, 777, Conjunto 131, São Paulo/SP. Presença:
totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Fernando de Oliveira e Silva, Secretário: Alexandre Guaraldo. Deliberações
Aprovadas: (i) Os acionistas, incluindo os acionistas preferencialistas, em sua totalidade presentes, aprovaram a alteração do
valor de resgate das ações preferenciais resgatáveis e sem direito de voto de emissão da Companhia, antes ﬁxado com base
no valor do patrimônio líquido da ação, apurado no último balanço levantado, com antecedência de até 60 dias da data do
resgate, conforme deﬁnido no Estatuto Social, § 4º, do Artigo 5º, o qual passará a ser representado por um valor certo, ﬁxo,
irreajustável e global de R$1.288.891,79, equivalente a R$12,8889178 por ação preferencial, também deﬁnido nos termos do
artigo 170, § 1º da Lei 6.404/76; (ii) o resgate e o cancelamento das 100.000 ações preferenciais resgatáveis, nominativas, sem
valor nominal e sem direito a voto de emissão da Companhia (“Ações Resgatadas”), de titularidade dos acionistas
Fernando de Oliveira e Silva e Alexandre Guaraldo, sendo que cada um detém 50% das ações ora resgatadas, pelo valor de
R$12,8889178 para cada ação, perfazendo o valor total de R$1.288.891,79, a ser pago pela Companhia aos titulares, na
proporção de 50% para cada um. (ii.1) Que o preço unitário de R$12,8889178 das Ações Resgatadas, foi deﬁnido conforme
os critérios estabelecidos no §1º, do artigo 170 da Lei 6.404/76. (ii.2) a celebração do Instrumento Particular de 3º Aditivo ao
Contrato de Compra e Venda das Ações da Companhia, apresentado nesta assembleia, e aprovado em sua integralidade, o
qual disciplina sobre as regras de pagamento do referido preço de resgate das ações. (iii) Em decorrência da deliberação
aprovada no item “ii” acima, a Tempest, na qualidade de única acionista remanescente da Companhia, aprova a alteração
do “caput” do Artigo 5º, do Estatuto Social: “Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em
moeda corrente nacional do país é de R$1.100.000,00, dividido em 1.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal e com direito a voto.” (iv) Ainda, em virtude do resgate e do cancelamento das Ações Resgatadas, bem como a
permanência da sociedade brasileira Tempest na qualidade de única acionista detentora da totalidade das ações da
Companhia, a Tempest aprova, neste ato, a conversão da Companhia em subsidiária integral, nos termos do § 2º, do artigo
251 da Lei 6.404/76. (v) os membros da Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários e/ou convenientes à ﬁel
implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 15.10.2020. Acionistas: Tempest
Serviços de Informática S.A. (Por Cristiano Lincoln de Almeida Mattos e Fernando Uchôa de Moraes), Fernando de Oliveira e Silva
e Alexandre Guaraldo. JUCESP 498.555/20-3 em 24.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.
CNPJ nº 20.247.332/0001-82 - NIRE 35.300.465.377
Assembleia Geral Extraordinária Digital - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da IT’SSEG Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) digital a ser realizada no dia 29 de dezembro de
2020, às 10h, única e exclusivamente por meio do aplicativo Zoom (https://zoom.us/join), para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) ratificação da nomeação da Acharya Auditoria e Consultoria
Unipessoal Ltda., responsável pela avaliação dos bens a serem conferidos ao capital social da
Companhia, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”);
(ii) exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; (iii) aumento do capital social da Companhia
em bens; (iv) alteração do caput do Artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento
do capital social; (v) consolidação do estatuto social da Companhia; e (vi) autorização à Diretoria da
Companhia para praticar todos os atos necessários para
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009163-39.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy
Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RONALDO SOBREIRA DOS REIS VIDRACARIA E TRANSPORTES EPP,
CNPJ 14.742.930/0001-25, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de BANCO SANTANDER S/A, objetivando o recebimento de R$ 85.985,46 (24/08/2014), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor do contrato, Operação nº 0005014745609001695. Encontrando-se a empresa ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
NOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªOªVALORªSUPRA ªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEª
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (at. 701, do NCPC) que a tornará isenta de custas ou embargue,
sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
ARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEª
passado nesta cidade de São Paulo, aos 9 de novembro de 2020.
B 17 e 18/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007532-38.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Antonio Carlos da Silva Sao Bernardo do Campo, CNPJ: 03.395.173/0001-44, que lhe foi
proposta Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
CNPJ: 61.695.227/0001- 93, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 154.809,43 (dez/2019), corrigidos
e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à
Rua Professor Almeida Prado, 40, Vila Washington, São Bernardo do Campo/SP (cliente 10009935), bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
QUEª mUIRÈª APØSª Oª DECURSOª DOª PRAZOª DOª PRESENTEª EDITAL ª APRESENTEª RESPOSTAª .ÍOª SENDOª CONTESTADAª Aª AÎÍO ª Oª RÏUª SERÈª
CONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2020.
B 17 e 18/12

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DLR0RVFDULHOOR5RGULJXHVQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R .2.202&20e5&,2'(5283$6($&(66Ï5,26/7'$&13-
TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH2QL[)XQGRGH,QYHVWLPHQWR(P'LUHLWRV
&UHGLWyULRV 1mR 3DGURQL]DGRV DOHJDQGR HP VtQWHVH FREUDQoD QR YDORU GH 5  WULQWD H XP PLO QRYHFHQWRV
H GH]HQRYH UHDLV H VHWHQWD H WUrV FHQWDYRV  GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH &HVVmR H $TXLVLomR GH 'LUHLWRV &UHGLWyULRV
YHQFLGR H QmR SDJR  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR VRE SHQD GH SHQKRUD HP WDQWRV GH VHXV EHQV TXDQWRV EDVWHP j
JDUDQWLD GD H[HFXomR (P FDVR GH SDJDPHQWR GHQWUR GR WUtGXR D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH 1R
SUD]R SDUD HPEDUJRV UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR H[HTHQWH H GHSRVLWDQGR  GR YDORU HP H[HFXomR LQFOXLQGR
FXVWDV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV SRGHUi R H[HFXWDGR UHTXHUHU R SDJDPHQWR GR UHVWDQWH HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  DR PrV 1mR VHQGR HIHWXDGR R SDJDPHQWR IOXLUi R SUD]R GH 
TXLQ]H GLDVSDUDDSUHVHQWDomRGHHPEDUJRVjH[HFXomR(PFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUi
R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6
  H 

SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Jornal O DIA SP

CCP CALIANDRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 11.392.899/0001-51 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 14º Andar - CEP 04538-132 - São Paulo/SP - Telefone: (11) 3018-7600
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Relatório da Administração: Senhores acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à apreciaDemonstrações do Resultado
ção de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social ﬁndo em 31/12/2019.
Receitas (despesas) operacionais
Notas 31/12/2019 31/12/2018
(10)
(52)
PASSIVO
Notas 31/12/2019 31/12/2018 Gerais e administrativas
ATIVO
Notas 31/12/2019 31/12/2018 Balanços Patrimoniais
5
(9.549)
(16.277)
86
10.254 Equivalência patrimonial
Circulante
1.783
12.592 Circulante
801
(307)
Empréstimos e ﬁnanciamentos
6
10.198 Outras receitas operacionais
(8.758)
(16.636)
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.372
12.592 Impostos e contribuições a recolher
86
56
Prejuízo
operacional
antes
do
resultado
ﬁ
nanceiro
(8.758)
(16.636)
94.678
Impostos a compensar
411
- Não circulante
8
584
706
Empréstimos e ﬁnanciamentos
6
94.678 Receitas ﬁnanceiras
Não circulante
260.981
262.867 Patrimônio líquido
8
(10.150)
(9.949)
262.678
170.527 Despesas ﬁnanceiras
(9.566)
(9.243)
7 a.
348.828
205.158 Resultado ﬁnanceiro
Impostos a compensar
926
1.208 Capital social
(18.324)
(25.879)
Prejuízos acumulados
7 b.
(86.150)
(68.331) Prejuízo antes do IR e da CS
Investimentos
5
260.055
261.659 Adiantamento para futuro aumento de capital
(175)
(216)
33.700 Imposto de renda e contribuição social
9
(175)
(216)
262.764
275.459 Correntes
Total do ativo
262.764
275.459 Total do passivo e patrimônio líquido
Prejuízo líquido do exercício
(18.499)
(26.095)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
10
(0,0001)
(0,0001)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 Prejuízo básico por mil ações - R$
31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo antes do IR e da CS
(18.324)
(25.879) (Acréscimo) de investimentos
(6.297)
(15.278) Demonstrações do Resultado Abrangente
(18.499)
(26.095)
Ajustes para conciliar o resultado do caixa líquido
(Acréscimo) de investimentos Ágio
(970)
(2.629) Prejuízo líquido do exercício
Resultado abrangente total do exercício
(18.499)
(26.095)
gerado (aplicado) nas atividades operacionais:
Caixa líquido aplicado nas
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Equivalência patrimonial
9.549
16.277 atividades de investimentos
(7.267)
(17.907)
Juros e variações monetárias sobre empréstimos
9.259
9.875 Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Retenção
Adiantamento
Amortização de comissões sobre empréstimos
55
55 Pagamento de empréstimo (principal)
(97.116)
(3.934)
Capital
Prejuízos para futuro auAmortizações de ágio
679 Adiantamento para futuro aumento de capital
109.970
33.700
social Acumulados mento de capital
Total
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
Saldos em 31.12.2017 205.158
(42.236)
- 162.922
Impostos e contribuições a compensar
(129)
(33) nas) atividades de ﬁnanciamentos
12.854
29.766 Prejuízo do exercício
(26.095)
- (26.095)
Juros pagos
(17.074)
(9.850) Aumento (diminuição) líquida
Adiantamento para
Impostos e contribuições a recolher
32
- de caixa e equivalentes de caixa
(11.220)
2.725 futuro aumento de capital
33.700 33.700
Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e
Caixa e equivalentes de caixa
Saldos em 31.12.2018 205.158
(68.330)
33.700 170.528
Contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos
(175)
(259) No início do exercício
12.592
9.867 Reversão - Amortização
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
No ﬁnal do exercício
1.372
12.592 de ágio Cerrado 2018
679
679
nas) atividades operacionais
(16.807)
(9.134) Aumento (diminuição) líquida de
Prejuízo do exercício
(18.499)
- (18.499)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
caixa e equivalentes de caixa
(11.220)
2.725
Adiantamento para
Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Diretor Financeiro
Contador: Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães - CRC SP - 291608/O-8
futuro aumento de capital
109.970 109.970
(143.670)
“As Demonstrações Contábeis completas, com as respectivas notas explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Integralização de capital 143.670
Contábeis, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia”.
Saldos em 31.12.2019 348.828
(86.150)
- 262.678
Balanços Patrimoniais

MICÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ nº 11.457.701/0001-70 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 14º andar, CEP: 04538-132 - São Paulo - SP - Telefone (11) 3018-7600
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Relatório da Administração: Senhores acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à apreciaDemonstrações do Resultado
ção de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social ﬁndo em 31/12/2019.
Notas 31/12/2019 31/12/2018
14
54.904
120.086
Balanços Patrimoniais
ATIVO
Notas 31/12/2019 31/12/2018 Balanços Patrimoniais
PASSIVO
Notas 31/12/2019 31/12/2018 Receita líquida
15
(8.799)
(48.360)
5.657
11.332 Custos
Circulante
52.674
72.015 Circulante
46.105
71.726
179
276 Lucro bruto
Caixa e equivalentes de caixa
4
21.351
38.105 Fornecedores
(2.419)
(1.205)
11
1.317
2.345 Receitas (despesas) operacionais
Contas a receber
5
9.829
10.618 Impostos e contribuições a recolher
15
(1.296)
(1.045)
10
4.149
8.711 Comerciais
Impostos a compensar
6
184
315 Receita res-sperata a Apropriar
15
(1.123)
(160)
12
- Gerais e administrativas
Demais contas a receber
8
21.310
22.977 Conta corrente nos empreendimentos
43.686
70.521
Não circulante
6.310
10.139 Lucro operacional antes do resultado ﬁnanceiro
Não circulante
446.219
452.615
16
1.978
3.792
Impostos e contribuições diferidos
9
1.518
2.730 Receitas ﬁnanceiras
Contas a receber
5
902
1.593 Receita res-sperata a Apropriar
16
(357)
(35)
10
4.780
7.347 Despesas ﬁnanceiras
Demais contas a receber
8
3.431
2.282 Provisões para riscos cíveis e trabalhistas
1.621
3.757
12
12
62 Resultado ﬁnanceiro
Propriedades para investimento
7
441.872
448.723 Patrimônio Líquido
45.307
74.278
486.926
503.159 Lucro antes do IR e da CS
(15.664)
(9.924)
Imobilizado
1
2 Capital social
13 a.
483.505
483.505 Imposto de renda e contribuição social
17
(15.664)
(9.924)
Intangíveis
13
15 Lucros acumulados
13 b.
3.421
19.654 Correntes
29.643
64.354
Total do ativo
498.893
524.630 Total do passivo e patrimônio líquido
498.893
524.630 Lucro líquido do exercício
Demonstrações do Resultado Abrangente
31/12/2019 31/12/2018
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Lucro líquido do exercício
29.643
64.354
Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
Resultado abrangente total do exercício
29.643
64.354
Lucro antes do IR e da CS
45.307
74.278 IRPJ e CSLL pagos
(15.664)
(9.372)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajustes para conciliar o resultado do caixa líquido
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
Capital
Lucros
gerado (aplicado) nas atividades operacionais:
nas) atividades operacionais
29.216
40.578
social
Acumulados
Total
Depreciação das propriedades para investimento
6.948
6.831 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Saldo em 31.12.2017
483.505
20.950
504.455
Provisão (reversão) de créditos de liquidação duvidosa
884
119 Baixa (Acréscimo) do imobilizado
1
5 Ajustes da adoção
Provisões para riscos cíveis e trabalhistas
(50)
62 Baixa (Acréscimo) do inantgível
2
- inicial referente o IFRS 9
(128)
(128)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Baixa (Acréscimo) das propriedades para investimento
(97)
59.115 Lucro do exercício
64.354
64.354
Contas a receber
596
1.198 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (94)
59.120 Dividendos distribuídos
(65.522)
(65.522)
Impostos e contribuições a compensar
131
(192) Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Saldo em 31.12.2018
483.505
19.654
503.159
Adiantamento a fornecedores
(1.283) Distribuição de lucros
(45.876)
(65.522) Lucro do exercício
29.643
29.643
Partes relacionadas e conta
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
Distribuição de lucros
(45.876)
(45.876)
corrente nos empreendimentos - a receber
(562) nas) atividades de ﬁnanciamentos
(45.876)
(65.522) Saldo em 31.12.2019
483.505
3.421
486.926
Demais contas a receber
518
(17.709) Aumento (diminuição) líquida de
Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Diretor Financeiro
(Decréscimo) acréscimo em passivos
caixa e equivalentes de caixa
(16.754)
34.176
Contador: Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães
Fornecedores
(97)
155 Caixa e equivalentes de caixa
CRC SP - 291608/O-8
Partes relacionadas e conta corrente
No início do período
38.105
3.929 “As Demonstrações Contábeis completas, com as respectivas notas explinos empreendimentos - pagar
12
- No ﬁnal do período
21.351
38.105 cativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações
Impostos e contribuições a recolher
(2.240)
(1.898) Aumento (redução) do saldo de
Contábeis, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se
Res-sperata a apropriar
(7.129)
(11.049) caixa e equivalentes de caixa
(16.754)
34.176 a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia”.

Selina Brazil Hospitalidade S.A.
CNPJ/ME nº 29.753.545/0001-50 - NIRE nº 35300543335
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 23/11/2020, às 10h00, na Rua Aspicuelta, 237, 245, 251 e 259, São Paulo/SP. Convocação/Presenças: Dispensada, nos termos
do artigo 124, §4°, da Lei 6404/1976, em razão da totalidade do capita

EZS Informática S.A.
CNPJ nº 06.234.798/0001-12 - NIRE 35.3.0051060-7
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 04.08.2020, às 11hs, na sede social, Avenida Lavandisca, 777, Conjunto 131, São Paulo/SP. Presença:
totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Fernando de Oliveira e Silva; Secretário: Alexandre Guaraldo. Deliberações
Aprovadas: Em relação as matérias ordinárias: (i) as contas da administração, que as prestou em acordo com a legislação
societária vigente e o Estatuto Social, sendo aprovado, homologado e ratiﬁcado todos os atos praticados pela Administração
no período compreendido entre 01.01.2016 a 31.12.2019; (ii) as Demonstrações Financeiras, referentes ao período
compreendido entre 01.01.2017 a 31.12.2018, os quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede
social e publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei 6.404/76, no Diário Oﬁcial do
Estado de São Paulo e Jornal O Dia SP, dia 11.07.2020. As Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2019, os
quais não foram publicados, visto o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 294 da Lei 6.404/76, mas foram
colocados à disposição na sede social e seguem para arquivamento no registro de comércio. As Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social de 2016, os quais não foram publicados, visto que no referido exercício a Companhia era
sociedade empresária limitada, a qual não se enquadrava, inclusive, no conceito de sociedade de grande porte, estando
dispensada de referidas publicações. Não obstante, as Demonstrações Financeiras foram colocados à disposição na sede
social, além de estarem devidamente reﬂetidos e demonstrados nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2017. (iii) As
destinações de lucros realizados no período compreendido entre 01.01.2016 a 31.12.2018, conforme abaixo indicado, os
quais estão devidamente ratiﬁcados nas respectivas e pertinentes demonstrações ﬁnanceiras e nos relatórios de auditoria da
Companhia: (iii.i) Exercício Social ﬁndo em 31.12.2016, cujo lucro líquido apurado foi R$133.418,55, integralmente
destinados à conta de Reserva de Lucros. (iii.ii) Exercício Social ﬁndo em 31.12.2017, cujo lucro líquido apurado foi
R$3.707.490,40: a) Constituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 193
da Lei 6.404/76, no valor de R$185.374,52; b) Distribuição de Dividendos, no valor total de R$3.100.000,00, englobando os
dividendos obrigatórios e os dividendos adicionais, conforme disposto no artigo 31 do Estatuto Social, os quais já foram
integralmente pagos; c) Destinação do valor de R$122.115,88, para constituição de “Reserva de Lucro”, para futura
deliberação; e d) Os Acionistas ratiﬁcam que o saldo do lucro equivalente a R$300.000,00 diz respeito a apuração de lucros
da Sociedade em Conta de Participação constituída pela Companhia, como sócia ostensiva, juntamente com o respectivo
sócio participante, distribuído conforme as regras aplicáveis. (iii.iii) Exercício Social ﬁndo em 31.12.2018, cujo lucro líquido
apurado foi R$2.508.682,81: a) Constituição de Reserva Legal no valor de R$15.000,00, visto que a referida reserva atingiu
o limite máximo disciplinado no artigo 193 da Lei 6.404/76; b) Distribuição de Dividendos, no valor total de R$124.684,14,
englobando os dividendos obrigatórios, conforme disposto no artigo 31, do Estatuto Social, os quais foram integralmente
pagos; c) Antecipação de Dividendos, no valor total de R$591.303,49, conforme disposto no artigo 30, § 1º, do Estatuto Social;
e d) Destinação do saldo remanescente para constituição de “Reserva de Lucro”, no valor de R$1.777.695,18, para futura
deliberação. Que as retiﬁcações referentes as destinações de lucros e as antecipações de dividendos realizados no exercício
social de 2018, serão devidamente realizadas e regularizadas no exercício social de 2020. (iv) A destinação do lucro líquido
apurado no exercício social ﬁndo em 31.12.2019, no valor total de R$3.458.424,24, conforme disposto no anexo da presente
Ata, o que será realizado e regularizado no exercício social de 2020. Em relação as matérias extraordinárias: (i) Ratiﬁcaram:
a) a destinação da quantia máxima de R$270.000,00 para a remuneração global dos Diretores em cada um dos exercícios de
2016, 2017 e 2018; e b) a destinação da quantia de R$139.476,48, para a remuneração global dos Diretores em cada um dos
exercícios de 2019 e 2020. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 04.08.2020. Assinaturas: Acionistas: Tempest Serviços
de Informática S.A. (Por Cristiano Lincoln de Almeida Mattos e Fernando Uchôa de Moraes), Fernando de Oliveira e Silva e
Alexandre Guaraldo. JUCESP 491.655/20-4 em 23.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1023396-93.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da
Lei, etc.FAZ SABER a(o) HERALDO HUANCA ORUNO, CPF 232.869.328-84, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de José Dias, para cobrança de R$ 69.585,04 (ago/17), referente à locação do imóvel à rua
Professor Silva DAzevedo 32, casa 02, Sítio do Mandaqui. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com
juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos
bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2020.
[18,19]

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 003247986.2013.8.26.0100 (USUC 543)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, 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(o)(s) Espólio de Antônio Joaquim Mesquita e de Maria José Mesquita, na pessoa da inventariante
Luiza Mesquita, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Momplastic Indústria e Comércio de Plásticos LTDA ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Guaçuí, nº 102 Alto da Mooca - São
Paulo SP, com área de 200,00 m², contribuinte nº 031.029.0015-1, 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, 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.[18,21]
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GHGLDVFRQWDGRVDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGHVWHHGLWDOSDJXHRGpELWRDFLPDGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRVRESHQD
GHSHQKRUDHDYDOLDomRGHEHQVVXILFLHQWHVSDUDDVDWLVIDomRGDGtYLGDHHPKDYHQGRSDJDPHQWRGHQWURGRSUD]R
DYHUEDKRQRUiULDIL[DGDHPVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHHTXHUHQGRQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVWDPEpP
FRQWDGRV ILQGR R SUD]R GHVWH HGLWDO SRGHUi RIHUHFHU (PEDUJRV DUW  GR &3&  RX 3HGLGR GH 3DUFHODPHQWR GD
'tYLGD DUW  H  &3&  ILFDQGR DGYHUWLGD GH TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO HP FDVR GH UHYHOLD DUW 
,9GR&3& 66HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6

8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 8º Ofício Cível. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1036759-73.2019.8.26.0100. O Dr. Helmer
Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Andreza de Souza Gomes Zungolo, CPF
434.874.748-24, que Condomínio Shopping Center D ajuizou ação de execução contra a citanda e NM Comércio Atacadista e
Varejista de Roupas Eireli-EPP, CNPJ 25.053.251/0001-65, para cobrança de R$ 55.082,10 (jan/2019), referente ao
Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação do Local de Uso Comercial (LUC) no Shopping Center D e Outras
Avenças. Estando a executada Andreza em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague
o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou oponha embargos em 15 dias, podendo, nesses 15
dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição
de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeandose curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
[18,21]

3URFHVVR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO/RFDomRGH,PyYHO$GPLQLVWUDGRUD(VSDoR
GR,PyYHO$VVHVVRULD,PRELOLiULD(,5(/,.DWLD5RWKHUGD&UX]5DSKDHO5RWKHUGH0RXUD(',7$/'(&,7$d2
 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR
)RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD IRUPD GD /HL HWF )D]
6DEHU D 5DSKDHO 5RWKHU GH 0RXUD &3) H 5*   TXH $GPLQLVWUDGRUD (VSDoR GR ,PyYHO
$VVHVVRULD,PRELOLiULD(LUHOOLOKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH 
UHODWLYD DR QmR SDJDPHQWR GR DFRUGR ILUPDGR SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV
(VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R
GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
H SXEOLFDGR 6mR 3DXOR DRV  GH GH]HPEUR GH 
 H 
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(6621 2 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5DTXHO0DFKDGR&DUOHLDOGH
$QGUDGH QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  -89$1'52 '( 628=$ ),/+2 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD
DomR GH 5HLQWHJUDomR  0DQXWHQomR GH 3RVVH SRU SDUWH GH -RVH $OEHUWR %DOWLHUL REMHWLYDQGR HP VtQWHVH
5$1*(5 ;/ PDUFD )RUG FRU SUHWD DQR  SODFDV &.1  5(1$9$0  H R SDJDPHQWR
GRVGDQRVPDWHULDLVVXSUDPHQFLRQDGRVQRLPSRUWHGH5 XPPLORLWRFHQWRVHRQ]HUHDLVHWULQWD
HWUrVFHQWDYRV (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD &,7$d®2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHO
FDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH QRYHPEUR GH 
 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63   2ILFLR &tYHO (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6
352&(662  2 'RXWRU 5RGULJR *DOYmR 0HGLQD 00 -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD
&tYHOGD&DSLWDO63)D]VDEHUD)5$1&,6&$%$7,67$/,16 &3)Q 5,7$/,16'(628=$
&3) Q   H 7$7,$1$ %$7,67$ /,16 &3) Q   TXH$662&,$d2$7/(7,&$
&$5$0858OKHVDMXL]RXXPD$d2'(5(,17(*5$d20$187(1d2'(3266(GRLPyYHOVLWXDGRQD
$ODPHGD GRV 0DUDFDWLQV Q  %DLUUR 0RHPD 6mR 3DXOR63 (VWDQGR DV UHTXHULGDV HP OXJDU LJQRUDGR
H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU R SUD]R VXSUD DSUHVHQWHP UHVSRVWD 1R FDVR GH UHYHOLD VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUWLJR,9&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH QRYHPEUR GH 
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &$0,/$52'5,*8(6%25*(6'($=(9('2QDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  /8&$6$5$Ò-2 &$5'262 5*66363 &3)  TXH OKH IRL
SURSRVWDXPDDomRGH(;(&8d2'(7Ë78/2(;75$-8',&,$/SRUSDUWHGH325726(*852&203$1+,$'(6(*8526
*(5$,6 SDUD FREUDQoD GH 5 UHSUHVHQWDGR SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 7HUPR GH
$FRUGRILUPDGRHQWUHDVSDUWHVHPWHQGRRH[HFXWDGRGHL[DQGRGHKRQUDUFRPVXDVREULJDo}HV(QFRQWUDQGR
VHRH[HFXWDGRHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGHGLDV
FRQWDGRV DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GHVWH HGLWDO SDJXH R GpELWR DFLPD GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR VRE SHQD GH SHQKRUD H
DYDOLDomRGHEHQVVXILFLHQWHVSDUDDVDWLVIDomRGDGtYLGDHHPKDYHQGRSDJDPHQWRGHQWURGRSUD]RDYHUEDKRQRUiULD
IL[DGD HP  VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH H TXHUHQGR QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV WDPEpP FRQWDGRV ILQGR R SUD]R
GHVWHHGLWDOSRGHUiRIHUHFHU(PEDUJRV DUWGR&3& RX3HGLGRGH3DUFHODPHQWRGD'tYLGD DUWH&3& ILFDQGR
DGYHUWLGRGHTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD DUW,9GR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGH
(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526,17(5(66$'26&2035$=2'( '(= ',$6H[SHGLGRQRV
DXWRVGR352&12 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGH)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR
&HQWUDO±)D]HQGD3~EOLFD$FLGHQWHV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /LOLDQH.H\NR+LRNLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
$7(5&(,526,17(5(66$'261$/,'(TXHD&203$1+,$0(75232/,7$1$'(+$%,7$d2'(623$8/2±
&2+$% PRYH XPD 'HVDSURSULDomR SRU 8WLOLGDGH 3~EOLFD  '/  HP IDFH GR (63Ï/,2 '( -26e )/25(6
0$57,16)857$'2UHSUHVHQWDGRSRUVXDLQYHQWDULDQWH12(/,$-8148(,52=)857$'2REMHWLYDQGRDGHVDSURSUL
DomRWRWDOGRLPyYHOVLWRD$ODPHGD'LQR%XHQR&DPSRV(OtVHRV6mR3DXOR63±&(3FRQWULEXLQWHQ
0DWUtFXODGR&5,63GHFODUDGRGHXWLOLGDGHS~EOLFDFRQIRUPH'HFUHWRV0XQLFLSDLVQV
GH  GH 0DLR GH   GH  GH PDLR GH  DOWHUDGRV SHOR 'HFUHWR  GH  GH VHWHPEUR GH 
3DUDROHYDQWDPHQWRGRVGHSyVLWRVHIHWXDGRVIRLGHWHUPLQDGDDH[SHGLomRGHHGLWDOFRPRSUD]RGH GH] GLDVDFRQWDU
GDSXEOLFDomRQRÏUJmR2ILFLDOQRVWHUPRVHSDUDRVILQVGR'HF/HLQRTXDOSRUH[WUDWRVHUiDIL[DGRH
SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH GH]HPEUR GH 
(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )ODYLD%H]HUUD
7RQH;DYLHUQDIRUPDGD/HLHWF2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,±1RVVD6HQKRUD
GRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U)ODYLD%H]HUUD7RQH;DYLHUQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D3$7+<75$16
3257(6/7'$(33&13-QTXH ,7$Ó6(*85266$OKHDMXL]RXXPDDomRGH352&(
',0(172 &2080 REMHWLYDQGR D FRQGHQDomR GD Up DR SDJDPHQWR GD LQGHQL]DomR QR YDORU GH 5 D
VHU DWXDOL]DGD DFUHVFLGR GR YDORU GRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV H FXVWDV SURFHVVXDLV UHIHUHQWH DR FRQWUDWR GH
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHURGRYLiULRGHFDUJD(VWDQGRDUpHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D Up VHUi
FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO DUW ,9 &3&  6HUi R HGLWDO DIL[DGR H
SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH QRYHPEUR GH 

(',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 00D -Xt]D GH 'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,;  9LOD 3UXGHQWH (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'UD &ODXGLD 6DUPHQWR 0RQWHOHRQH QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5De5,&$%$5%26$&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR
&RPXP &tYHO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ YLVDQGR DR UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  UHSUHVHQWDGD
SHOR$FRUGR&RPHUFLDOSDUD'HVFRQWRGH'XSOLFDWDV)tVLFDVH(VFULWXUDLV&KHTXHVH$QWHFLSDomRGH'LUHLWRV&UHGLWyULRV
QYLQFXODGDjDJrQFLDFRQWDFRUUHQWHQDVVLQDGDHPTXHQmRIRLSDJR(QFRQWUDQGR
VHDUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomR
SURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D Up VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
  H 

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$',67$6,*$1786(1&,1$6QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R ;,$1*+8$/,%UDVLOHLUR&3)-,1<8&8,%UDVLOHLUR&3)H3+2(1,;02'$6/7'$(33
&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH+6%&%DQ.%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORSDUD
FREUDQoDGDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRQ(VWDQGRRVUHTXHULGRVHP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR ILFDQGRLVHQWRV
GHFXVWDVSURFHVVXDLV GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRDFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJR
GR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUD
QRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLVHQGRHVWH)yUXPORFDOL]DGRQD3UDoD-RmR0HQGHVVQ
DQGDUVDODVQ&HQWUR&(3)RQH6mR3DXOR63(PDLOVSFY#WMVSMXVEU1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGH
 H 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003734-37.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Isabella Cristina Cassino CPF:086.366.438-56, que Instituto de Educação H.O
Amorim Ltda CNPJ: 07.741.692/0001-78 ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Sumário, sendo julgada
procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 18.329,08 (Julho/2020), ora em fase de Cumprimento
de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de
multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens
para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1020652-88.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GERCIANE VIEIRA DE FARIAS, CPF
020.907.623-22, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de
Banco Itaucard S.A, tendo por objeto o veículo marca Fiat, modelo Punto Attractive (Nacional), prata, ano 2011,
placa EYC1103, chassi 9BD118181C1180280, com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio
do autor e a condenação do réu nas demais cominações legais, bem este havido com alienação fiduciária, face
ao não pagamento das parcelas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que PAGUEa integralidade da dívida
no prazo de 05 dias ou apresnete resposta no prazo de 15 dias, sendo que ambos os prazos fluirão após o
decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de dezembro de 2020.
17 e 18.12
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003012-24.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de
Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Antônio Salomão dos Santos, CPF 088.371.878-23, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 56.009,79 (janeiro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 13 de março de 2020.
17 e 18.12
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0005997-63.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da SIlva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sylvia Regina de Lima Garroux, CPF 114.774.13871, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃOpor EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 53.667,05 (março/2020), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, 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 07 de outubro de 2020.
17 e 18.12
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BRASBANK PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 26.760.828/0001-31 NIRE: 35.230.319.91-1 - Comunicado Redução Capital Social - No dia 30/11/2020, às
12:00, a totalidade dos sócios da Brasbank Participações Ltda, com sede social localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Dos Pinheiros, nº 870, conjunto 42, Edifício Júlio de Almeida Prado Penteado, Bairro Pinheiros, São Paulo
- Capital, CEP 05.422-001, deliberou nesta data, por unanimidade, reduzir o capital social da Sociedade, que atualmente
é de R$ 30.000.102,00 (trinta milhões, cento e dois reais), para 22.265.102,00 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta
e cinco mil e cento e dois reais), por julgá-lo excessivo, com o correspondente cancelamento proporcional das quotas
representativas do capital social. Por meio deste comunicado abre-se o prazo legal para oposição dos credores da empresa.
INTERBRÁS IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 09.168.038/0001-42 NIRE: 35.221.782.191 - Comunicado Redução Capital Social - No dia 30/11/2020, às
10:00, a totalidade dos sócios da Interbrás Imóveis e Participações Ltda, com sede social localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Dos Pinheiros, nº 870, conjunto 42, Edifício Júlio de Almeida Prado Penteado, Bairro Pinheiros,
São Paulo - Capital, CEP 05.422-001, deliberou nesta data, por unanimidade, reduzir o capital social da Sociedade, que
atualmente é de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), para 44.530.000,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta mil reais), por julgá-lo excessivo, com o correspondente cancelamento proporcional das quotas representativas
do capital social. Por meio deste comunicado abre-se o prazo legal para oposição dos credores da empresa.
L&B AKKARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 30.404.015/0001-86 - NIRE: 35.235.246.416 - Comunicado Redução Capital Social - No dia 30/11/2020,
às 11h, a totalidade dos sócios, com sede social localizada em São Paulo/SP, na Rua Dos Pinheiros, 870, conjunto 42,
Edifício Júlio de Almeida Prado Penteado, Pinheiros, deliberou nesta data, por unanimidade, reduzir o capital social da
Sociedade, que atualmente é de R$ 30.001.200,00 (trinta milhões, um mil e duzentos reais), para 22.266.200,00 (vinte e
dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil e duzentos reais), por julgá-lo excessivo, com o correspondente cancelamento
proporcional das quotas representativas do capital social. Por meio deste comunicado abre-se o prazo legal para oposição
dos credores da empresa.

CGI Brasil Ltda. - CNPJ: 02.750.956/0001-36 - NIRE: 35217244822
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10.02.2011
Data, Hora, Local: 10.02.2011, às 14hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 291, conjunto 41 - parte, Edifício Atrium III, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Joaquim Tavares de Paiva Muniz, Secretária: Carolina Secches.
Deliberação Aprovada: Reduzir o capital social, por estar excessivo em relação ao seu objeto social (Artigo 1.082, inciso
II, Lei 10.406/2002), de R$15.096.619,00 para R$7.096.619,00, redução de R$8.000.000,00, que será integralmente reduzido da participação da CGI Information Systems and Management Consultants, Inc. tendo em vista que a sócia Conseillers en
Gestion et Informatique C.G.I. Inc. possui 1 quota. O capital será de R$7.096.619,00, dividido em 7.096.619 quotas de R$1,00
cada, distribuído entre as sócias: (i) CGI Information Systems and Management Consultants, Inc. - 7.096.618 quotas R$7.096.618,00; e (ii) Conseillers en Gestion et Informatique C.G.I. Inc. - 1 quota - R$1,00. Nada mais. São Paulo, 10.02.2011.
CGI Information Systems And Management Consultants Inc. e Conseillers En Gestion Et Informatique C.G.I. INC. procurador
Joaquim Tavares de Paiva Muniz. JUCESP 73.982/11-8 em 21.02.2011. Kátia Regina Bueno de Godoy-Secretária Geral.
Citrosuco S/A Agroindústria – CNPJ nº 33.010.786/0001-87 – NIRE nº 35.300.040.724
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de agosto de 2020
Dia, Hora e Local: 15/08/2020, às 08:00 horas, na sede da Companhia, na Rua João Pessoa, 305, na cidade de Matão-SP. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos membros deste Conselho de Administração.
Mesa: Presidente – Claudio Ermírio de Moraes; Secretário – Clauber de Andrade S. L. de Souza. Deliberações Tomadas, por
unanimidade dos votos dos Conselheiros e sem reservas: Nos termos do Estatuto Social desta Companhia (i) aceitar o pedido
de renúncia apresentado pelo Sr. José Lopes Celidônio da função de membro da Diretoria da Companhia, conforme termo de
renúncia assinado e apresentados nesta data, bem como registrar os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados, dentro
do mais alto nível de profissionalismo e com total competência, dedicação e lealdade durante todo período que exerceram a
referida função (ii) eleger o seguinte membro para a Diretoria da Companhia, a saber: Persio Pimentel Pinto Ravena, RG nº
16.988.551-3 SSP/SP e CPF/MF nº 758.623.367-53, para o cargo de diretor sem designação específica, para cumprir prazo
restante do mandato dos Diretores eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária de 21/02/2019, registrada na JUCESP, sob o nº
320.626/19-2, sessão de 13/06/2019. (ii) O Diretor eleito acima mencionados tomará posse de seus cargos nesta data, devendo
permanecer no exercício de seus cargos até a posse do eleito para sua substituição e firmarão o termo de posse no “Livro de
Atas de Reunião da Diretoria” onde declarará, sob as penas da Lei, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em
Lei especial, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Em razão da eleição dos novos membros acima deliberados, fica,
portanto, a Diretoria da Companhia com a seguinte composição: (a) Mário Bavaresco Júnior, RG nº 5.409.858-0 SSP/SP e CPF/
MF nº 988.166.758-53; (b) Claudio Coelho Filho, RG nº 27.182.809-2 SSP/SP e CPF/MF nº 120.682.678-96; (c) John Lin, RG nº
11.275.835-6 SSP/SP e CPF/MF nº 075.085.018-37; (d) Tomas D Andrea Balistiero, RG nº 34.952.347-2 SSP/SP e CPF/MF nº
296.968.208-79; (e) Persio Pimentel Pinto Ravena, RG nº 16.988.551-3 SSP/SP e CPF/MF nº 758.623.367-53. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. Certificamos que a presente Ata é cópia
fiel da original lavrada no livro competente. Matão/SP, 15/08/2020 Assinaturas: Mesa: Claudio Ermírio de Moraes – Presidente;
Clauber de Andrade S. L. de Souza – Secretário. Conselheiros: Claudio Ermírio de Moraes; Tales Lemos Cubero; Clóvis Ermírio
de Moraes Scripilliti; Bianca Helena Fischer de Moraes; Sergio Augusto Malacrida Junior; Ana Luisa Fischer Marcondes Ferraz;
Glaisy Peres Domingues; Alessandra Fischer de Souza Santos; Paulo Ermírio de Moraes Macedo; Renata Fischer Fernandes.
JUCESP – Registrado sob o nº 487.497/20-0 em 17/11/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
INSTITUTO DE EMPREENDEDORES JOSÉ DO EGITO
CNPJ11.143.969/0001-38
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FÁBIO MACHADO IZAR, na qualidade de ADMINISTRADOR PROVISÓRIO nomeado
nos autos do processo n° 1102782-64.2020.8.26.0100, em decisão datada de
04/11/2020, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central da Comarca desta Capital, no uso de suas atribuições,
CONVOCA TODOS os ASSOCIADOS, bem como sua mantenedora, para
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em 28/12/2020, em meio
eletrônico (https://meet.google.com/qvd-mqjh-wgz), conforme autorizado pelo
Art. 5° da Lei 14010/2020, às 10h00, ou na falta de quórum necessário às
10h30, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com qualquer número de presentes para
deliberarem na forma do Art. 13°, f, do Estatuto Social, sobre a dissolução da
associação tendo em vista que não possui mais associados suficientes a
continuidade de suas atividades tampouco possui capacidade financeira para
sua manutenção de suas atividades, consoante previsto no art. 27° do Estatuto
Social. São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
FÁBIO MACHADO IZAR - ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010062-83.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) a Valeria Melhado de Almeida CPF: 327.081.028-85, que S.I. Educação Moderna Ltda CNPJ: 11.084.565/
0001-10 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento
da quantia de R$ 8.141,66 (Outubro/2020), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito
atualizado, acrescido de custas, se houver ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10%
e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer 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 23 de novembro de 2020.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 42ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1413 / 1409 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
(11) - São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 0041396-50.2020.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
RENATA MARTINS DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JEFFERSON
PEREIRA ALEXANDRE, RG 441275551, CPF 356.410.738-06, que por este
Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
ICOMON TECNOLOGIA LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, PAGUE a QUANTIA de R$8.138,40
(setembro/2020), a ser atualizado e acrescido das cominações legais, 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 nestacidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2020.
17 e 18/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1006732-58.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível do Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ITAMAR DA SILVA SOUSA - CPF/MF sob o n° 035.716.624-82 e RG nº 50166887- SP que AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia
de R$ 16.286,36, referente ao não pagamento do financiamento do veículo marca HONDA, Modelo NXR 160 BROS
ESDD FL, ano fab./mod. 2019, Combustível GASOLINA cor BRANCA, chassi 9C2KD0810KR257886, placa GFZ2577,
RENAVAM 001214217807. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2020. 17 e 18/12
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070737-58.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OTAVIO MARÇAL GOMES DE OLIVEIRA, CPF 088.004.598-11, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Associação Nobrega de Educação e Assistencia Social.
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$ 19.558,88 (Outubro/2019), 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 10 de março de 2020. 17 e 18/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051380-54.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro
Luiz Fernandes Nery Rafael, na forma da Lei, etc. Faz saber a Betanha Gomes de Sá, CPF 059.411.698-84
e Roberto Barbosa de Freitas, CPF 895.735.448-49 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 37.240,47 (agosto/2014), referente a prestações de amortização do Contrato de Promessa de Venda
e Compra da unidade residencial sito à Rua Manoel da Conceição S/N - P:09 B:09AP:51 no Conjunto
Habitacional Jd. Macedônia. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento procedase imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo
legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores
poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6
parcelas mensais com juros e correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2020
17 e 18/12
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Governo destina R$ 20 bilhões
para vacinação da população
Conab: café terá safra
recorde em 2020
O Brasil deverá encerrar
2020 com uma safra recorde
de café, de acordo com estimativa do quarto levantamento da safra de café 2020 divulgado na quinta-feira (17) pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Segundo o com o levantamento, para a safra de café
2020 no Brasil a expectativa
é a produção de 63,08 milhões
de sacas beneficiadas de café
arábica e conilon. O Conab informou que essa será “a maior safra da história”, com um
aumento de 27,9% na comparação com a colheita de 2019;
e de 2,3% sobre o recorde anterior, obtido em 2018 (61,7
milhões de sacas).
“Além da bienalidade positiva do café arábica, o clima
também contribuiu para o desenvolvimento das lavouras. A
produção do grão superou a de
2018, chegando a 48,77 milhões de sacas. Em relação ao
ano passado, o aumento é de
42,2%. Já o conilon, com produção estimada em 14,31 milhões de sacas, não teve o mesmo desempenho. O volume foi
4,7% menor que o obtido na
safra anterior, o que pode ser
atribuído às poucas chuvas nas
regiões produtoras do Espírito Santo, principal produtor da
variedade”, informa a Conab.
Segundo a companhia, o estado que terá a maior produção
de café é Minas Gerais, com
34,65 milhões de sacas, número 41,1% maior do que o obtido em 2019. O carro chefe foi
o café arábica, que responde

por mais de 90% do café do
estado.
Em segundo lugar está o
Espírito Santo, que produziu
13,96 milhões de sacas ao
longo do ano. Na comparação
com o ano anterior, a safra
apresenta uma redução de
12,41%. Foram 9,19 milhões
de sacas de conilon e 4,77
milhões de sacas de arábica.
São Paulo está em terceiro lugar, com 6,18 milhões de
sacas e aumento de 42,4%.
Segundo a Conab, a Bahia totalizará 3,99 milhões de sacas,
o que representa um acréscimo de 32,9%, na comparação
com a produção obtida em
2019. Rondônia produziu 2,44
milhões de sacas (crescimento de 11,2%).
A Conab informa que, em
novembro, as exportações
brasileiras de café foram recordes. “O aumento foi de
32% sobre o mesmo mês de
2019, com o embarque de 4,3
milhões de sacas (60 kg), considerando-se a somatória de
café verde, solúvel e torrado/
moído. De julho a novembro,
foram 19,8 milhões de sacas,
o que representa aumento de
15% sobre 2019”.
A companhia informou que
a competitividade do café brasileiro no mercado mundial
melhorou devido à valorização
do dólar. Cerca de 74% da
produção da safra 2020/21 já
se encontrava comercializada
em novembro. No mesmo período de 2019, este percentual estava em 71%. (Agencia
Brasil)

BNDES vai financiar
R$ 3 bi para exportação de
aviões pela Embraer
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) financiará a exportação
de aviões brasileiros produzidos
pela Embraer para a companhia
aérea norte-americana United
Airlines, e para a arrendadora de
aeronaves AerCap Holdings N.V.,
maior empresa global no segmento, baseada na Holanda. Os dois
empréstimos, no valor de R$ 3
bilhões, serão concedidos por
meio da linha de crédito BNDES
Exim Pós-Embarque.
Nesse tipo de operação, os
recursos do BNDES são desembolsados no Brasil, em reais,
para a empresa exportadora brasileira, a Embraer. Segundo o
BNDES, o financiamento será
pago ao banco em dólares pelas
empresas estrangeiras compradoras dos bens, o que significa a
entrada de divisas no país, a partir do apoio ao desenvolvimento industrial e à exportação de
produtos nacionais de alto valor
agregado.

A United importará aeronaves modelo E175, pertencente à
primeira família E-jets. De acordo com o BNDES, o E175 é líder de vendas no seu segmento
e tem capacidade para transportar até 88 passageiros. Atualmente, há mais de 600 Embraer E175
em operação no mundo, tendo
sido um dos modelos menos
impactados pela crise mundial
causada pela pandemia do novo
coronavírus (covid-19).
“A AerCap comprará aviões
E195-E2, maior e mais recente
modelo da geração E2. A aeronave destaca-se por ser menos
poluente, mais silenciosa e mais
eficiente que a geração anterior: consome cerca de 25% menos combustível, com forte redução tanto na emissão de gases
do efeito estufa como no impacto sonoro no meio ambiente.
Esta é a primeira exportação desse modelo apoiada pelo BNDES”, informa nota do BNDES.
(Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
assinou na quinta-feira (17) uma
Medida Provisória (MP) que
abre crédito extraordinário de
R$ 20 bilhões, em favor do Ministério da Saúde, para a vacinação da população contra a covid19. O ato ocorreu durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, no Palácio do Planalto.
“Tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa
[Agência Nacional de Vigilância Sanitária], ela estará a disposição de todos no Brasil, de
forma gratuita e voluntária”,
disse Bolsonaro. A MP deve ser
publicada ainda nesta quintafeira em edição extra do Diário Oficial da União.
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência explicou que o

valor cobrirá as despesas com a
compra das doses de vacina, seringas, agulhas, logística, comunicação e todas as despesas que
sejam necessárias para vacinar a
população. O montante, ainda
segundo a pasta, não é destinado
a nenhuma vacina específica e
poderá ser utilizado conforme o
planejamento e as necessidades
do Ministério da Saúde.
“A medida permitirá que as
autoridades de saúde brasileiras
fiquem em condições de adquirir as primeiras vacinas que tenham o seu uso autorizado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e que apresentem possibilidade de rápida disponibilização à população brasileira”, diz a nota.
De acordo com o governo
federal, o valor será financiado

com o uso de superávit financeiro de exercícios anteriores e,
como se trata de um crédito
extraordinário, ele não depende da aprovação da Lei Orçamentária de 2021. “Embora a
medida em tela seja enviada
ao Legislativo para posterior
confirmação, os recursos já
ficarão disponíveis imediatamente e poderão ser utilizados desde já pelo Ministério
da Saúde. A medida é mais
uma das ações empreendidas
pelo governo federal visando
diminuir os graves impactos
econômicos pela pandemia
do covid-19”, explicou a Secretaria-Geral.
De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da
Vacina contra a Covid-19, apresentado esta semana pelo Minis-

tério da Saúde, o governo federal já disponibilizou R$ 1,9 bilhão de encomenda tecnológica
associada à aquisição de 100,4
milhões de doses de vacina pela
AstraZeneca/Fiocruz e R$ 2,5
bilhões para adesão ao Consórcio Covax Facitity, associado à
aquisição de 42 milhões de doses de vacinas.
Além disso, há outros R$
177,6 milhões para custeio e
investimento na Rede de Frio,
na modernização dos Centros
de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs), no
fortalecimento e ampliação da
vigilância de síndromes respiratórias. Também outros R$
62 milhões foram investidos
para aquisição de mais 300
milhões de seringas e agulhas.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro lança pedra fundamental
de trecho da BR-367 em MG
O presidente Jair Bolsonaro
participou na quinta-feira (17)
do lançamento da pedra fundamental para implantação e pavimentação de trecho da BR367, entre os municípios de
Salto da Divisa e Jacinto, em
Minas Gerais. A solenidade
aconteceu em Jacinto com a

presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ministros de Estado, parlamentares e outras autoridades.
“Essa obra chega em boa
hora, há muito ela foi prometida
e, lamentavelmente, a obra não
chegou aqui. E agora vai chegar
em nosso governo. Importante

concluir obras e fazer aquelas
que podemos concluir ao longo
do nosso mandato, não deixar
para depois”, disse Bolsonaro.
Serão pavimentados 61,6
quilômetros de rodovia. A estrada dá acesso às praias do sul
da Bahia e também é utilizada
para escoamento de madeira

de eucalipto do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais,
até a região baiana, onde encontram-se fábricas de celulose. O investimento do governo federal na obra é de cerca de R$ 157 milhões e a previsão de conclusão é em 2022.
(Agencia Brasil)

Câmara aprova MP que destina
recursos para reduzir tarifa de energia
A Câmara dos Deputados
concluiu na quinta-feira (17) a
votação da medida provisória
(MP) que destina recursos à
Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE) a fim para redução da tarifa de energia elétrica
aos consumidores até 31 de dezembro de 2025. Editada em setembro pelo governo, a MP 998/
2020 foi regulamenta o setor elétrico, com a alteração em diversos dispositivos legais. A matéria
segue para análise do Senado.
A CDE é um fundo do setor
elétrico que custeia políticas
públicas e programas de subsídio, como o Luz para Todos e o
desconto na tarifa para irrigação.
A medida destina recursos da
Reserva Global de Reversão
(RGR) e da CDE para atenuar
aumentos tarifários para os consumidores das distribuidoras da
Eletrobras recém privatizadas:

Amazonas Distribuidora de
Energia S.A., Boa Vista Energia
S.A., Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), Companhia
Energética de Alagoas (Ceal),
Companhia Energética do Piauí
(Cepisa), Centrais Elétricas de
Rondônia S.A (Ceron) e Companhia de Eletricidade do Acre
(Eletroacre).
Ainda foram alteradas regras
para permitir, não apenas a contratação de energia pelas distribuidoras, mas também a contratação de potência, que é a energia para as horas de maior consumo. A partir de agora também
está permitida a devolução da
energia comprada pelas distribuidoras e não utilizada. O texto
aprovado na Câmara incluiu dispositivos para estimular a competição nos leilões de geração
de energia e incluiu mais setores como beneficiados por in-

vestimentos em eficiência energética, restritos inicialmente à
indústria.
A MP atribuiu ao Conselho
Nacional de Política Energética
(CNPE) a competência para autorizar a outorga para exploração da usina termelétrica nuclear Angra 3 e a celebração de contrato para a comercialização dessa energia. O prazo da outorga
será de 50 anos, podendo ser
prorrogado por até mais 20 anos.
Pelo texto do relator, deputado Léo Moraes (Pode-RO), concessionárias e permissionárias do
serviço público de distribuição de
energia elétrica podem aplicar recursos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias para armazenamento de energias solar,
eólica e de biomassa.
Moraes modificou o texto
do governo para diminuir os impactos do fim de subsídios às

energias solar, eólica e de biomassa. O auxílio será estendido
por 12 meses após a promulgação da lei. Inicialmente, a MP
previa esse socorro até setembro. O incentivo foi estendido à
geração de energia a partir de
fontes renováveis em prédios
públicos utilizando recursos de
eficiência energética.
Minas Gerais
A única emenda aprovada pelos parlamentares vai garantir
compensação a usinas leiloadas
entre 2015 e 2017 que tiveram
impacto na geração de energia
por conta do período de seca –
o chamado risco hidrológico.
Esse dispositivo atende a reivindicações da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e
terá compensação com a extensão do prazo das concessões.
(Agencia Brasil)

MPRS denuncia seis por assassinato
de homem negro no Carrefour
O Ministério Público do Rio
Grande do Sul (MPRS) denunciou, na quinta-feira(17),
seis pessoas por homicídio
de José Alberto Silveira
Freitas, o homem negro que
morreu ao ser espancado por
seguranças de uma loja do
supermercado Carrefour em
Porto Alegre, em 19 de novembro, véspera do dia da
Consciência Negra.
Além dos seguranças Giovane Gaspar da Silva e Magno Braz
Borges, que foram filmados espancando Freitas, o promotor de
Justiça André Gonçalves Martínez também denunciou a funcionária Adriana Alves Dutra, que
assistiu à agressão, e outros três
empregados da rede de hipermercados: Paulo Francisco da
Silva; Kleiton Silva Santos e Rafael Rezende.

Em vídeos gravados por testemunhas, Adriana aparece filmando as agressões de Silva e
Borges contra Freitas e ameaçando pessoas que usavam seus
celulares para registrar os fatos.
Nas filmagens, Francisco é flagrado impedindo a mulher de
Freitas de se aproximar do marido, enquanto Santos e Rezende ajudam Silva e Borges a imobilizar o autônomo que, em dado
momento, alerta que não consegue respirar com os seguranças
sobre ele.
Caso a Justiça aceite a denúncia, todos irão responder
pelo crime de homicídio triplamente qualificado, com os agravantes de motivo torpe, meio
cruel e recurso que dificultou a
defesa da vítima. Na denúncia,
Martínez diz que a torpeza do
crime está ligada ao preconcei-

to racial.
“O crime foi praticado por
motivo torpe, porquanto em razão da condição de vulnerabilidade econômica e de preconceito racial em relação à vítima, discriminação esta verificada por ser monitorada e acompanhada de forma constante e
ostensiva enquanto fazia suas
compras, sendo a seguir escoltada de modo aviltante durante
sua caminhada para sair daquele estabelecimento e mesmo
perseguida pela equipe de segurança”, disse o promotor na
peça de acusação.
O MPRS pediu que Kleiton
Silva Santos, Rafael Rezende e
Paulo Francisco da Silva fiquem
presos preventivamente, e que a
prisão temporária de Adriana
Alves Dutra seja convertida em
preventiva.

As mesmas seis pessoas já
haviam sido indiciadas pela polícia pelo mesmo crime. Em
seus depoimentos, elas sustentaram que Freitas teria dado início à confusão, ameaçando funcionários e clientes da loja.
Câmeras de segurança registraram o momento em que, ao
ser escoltado para fora do estabelecimento, o autônomo
atinge Silva com um soco, sendo logo imobilizado por Borges, enquanto Silva passa a desferir uma série de golpes contra sua cabeça.
Ocorrido no dia 19 de novembro, véspera do dia da Consciência Negra, o caso provocou
protestos em diversas cidades e
manifestações de repúdio de autoridades, incluindo de ministros
do Supremo Tribunal Federal
(STF). (Agencia Brasil)

Governo Federal sanciona lei que
impulsionará a Internet das Coisas
A lei que promove incentivos à chamada Internet das
Coisas foi sancionada pelo
presidente Jair Bolsonaro. A
expectativa é que a medida
aqueça o setor, torne a tecnologia mais barata, traga investimentos para o Brasil e gere
mais de 10 milhões de empregos nos próximos anos, segundo o Ministério das Comunicações. A Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de
2021, com benefícios tributários até 2025.
A ideia principal por trás

da Internet das Coisas (IoT) é
facilitar a vida dos usuários e
clientes, tornando o uso de
certos dispositivos mais simples e até permitindo a automação de tarefas. Há vários
exemplos que se enquadram na
IoT, que vão desde geladeiras
conectadas, pelas quais é possível ver imagens do seu interior e ser avisado de que alguns produtos acabaram, até
máquinas agrícolas capazes de
controlar a irrigação, transmitir informações sobre umidade, acidez e nutrientes do

solo, o que garante ao produtor mais eficiência do plantio
à colheita.
Pela nova regra, alguns tributos, incidentes sobre as estações de telecomunicações
que integrem sistemas de comunicação máquina a máquina,
foram zerados. A lei também
dispôs sobre regras para licenciamento desses equipamentos
junto à Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
Atualmente, a estimativa é
de que haja mais de 15 bilhões
de dispositivos conectados à

internet no mundo. Com a expansão da IoT e a desoneração
promovida pelo Governo, a
projeção é de que esse número supere 35 bilhões em 2025.
“Com a medida, a expectativa
é de que o Brasil seja uma das
grandes potências globais no
mercado de Internet das Coisas. Outro aspecto positivo é
que a desoneração incentive o
desenvolvimento de dispositivos com a tecnologia 5G”,
destacou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
(Agencia Brasil)

