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Trabalhador pode solicitar saque de
R$ 1.045 do FGTS até quinta-feira

Número de casos da Covid dos últimos
30 dias supera total dos primeiros dias
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Mercado prevê que inflação pelo
IPCA ficará em 4,39% este ano

Estado de São Paulo fica
na Fase Amarela até a
próxima quinta-feira
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,27
Venda:       5,27

Turismo
Compra:   5,21
Venda:       5,42

Compra:   6,43
Venda:       6,43

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

20º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens.
Chove rápido du-
rante o dia e à noi-
te.

Previsão do Tempo

Maratona do Dakar começa com dois
testes de covid e “olho no Whatsapp”

A 43ª edição do Rally
Dakar larga no próximo dia
três de janeiro para 7.646km
de competição durante 12
dias, mas a maratona já come-
çou para todos os envolvidos.
A dupla brasileira Reinaldo
Varela/Maykel Justo, da equi-
pe Monster Energy Can-Am,
chegou na segunda-feira (28)
à Arábia Saudita, país onde
será disputada a mais difícil
prova off-road do mundo. Du-
rante o voo que deixou o Bra-
sil, o duo que tentará a vitória
na categoria UTV teve tempo
de estudar o manual de 56 pá-
ginas preparado pelo time ba-
seado em Russelsheim (Ale-
manha). Entre vários itens e
regras, o documento inclui
orientações sobre comporta-
mento e compromissos para a
corrida, como testes de detec-
ção de covid realizados 72
horas antes da entrada em ter-
ritório saudita e 48 horas após
a chegada àquele país.

Uma das determinações da
equipe composta por 34 pes-
soas é que todos devem ficar
ligados nas mensagens via
Whatsapp, que trarão a agenda
diária e notícias ou determi-
nações de última hora. “A pan-
demia é uma situação nova
para todos, mesmo para a or-
ganização do Dakar. Então,
estejam atentos e sejam solí-
citos com o pessoal da logís-
tica. Fiquem conectatos ao
Whatsapp”, orienta o manual.

“Chegando a Jedá, onde fi-
caremos baseados inicialmen-
te, seremos submetidos a uma
quarentena de 48 horas dentro
do quarto do hotel. Todos vão
cumprir isso à risca, inclusive
por que qualquer deslize pode
te tirar da prova”, frisa Varela,

campeão do Dakar em 2018 e um
dos candidatos ao título de 2021
na categoria UTV, ao lado do na-
vegador Maykel Justo. Somente
na quarta-feira, dia 30, os mem-
bros da equipe poderão deixar a
quarentena no hotel para a área
de serviço situada em um está-
dio, onde receberemos todo o
equipamento embarcado via na-
vio para o país, vindo da Europa.
“O carregamento inclui nossos
carros de corrida, todo o ferra-
mental e também os caminhões
de apoio”, observa Maykel Jus-
to. “Será o primeiro dia de traba-
lho frenético, de montagem e re-
visão”, conclui o navegador da
equipe Monster Energy Can-Am.

O manual informa que os
competidores terão a primeira
oportunidade de acelerar seus
veículos na quinta-feira, quando
será realizado o teste de checa-
gem dos sistemas, o chamado

shakedown , nas areias dos arre-
dores da cidade portuária de Jedá.
“Ninguém força o equipamento
nesse teste, que terá apenas nove
quilômetros de percurso e serve
somente para ver se tudo está
funcionando como o previsto”,
comenta Varela.

Pente-fino – Na sexta-feira,
dia seguinte ao shakedown, todos
os membros das equipes e veí-
culos passarão pelo último pen-
te-fino para ingressar na prova.
Com uma lista detalhada de do-
cumentos, que inclui desde pas-
saportes, carteira de motorista
internacional, licença de piloto
profissional, entre outros, pilo-
tos e navegadores deverão apre-
sentar o resultado dos dois tes-
tes de detecção de covid do tipo
RT-PCR exigidos pela ASO, or-
ganizadora da corrida.

Paralelamente, os carros de
corrida serão vistoriados pelos

comissários da FIA. A averigua-
ção inclui não apenas a apresen-
tação de documentação, mas
também a conformidade dos
veículos com o regulamento
técnico, além da instalação de
dispositivos de localização, co-
municação, alarmes de emer-
gência, equipamentos de segu-
rança e itens de primeiros so-
corros e subsistência para o
caso de as duplas se acidenta-
rem ou ficarem perdidas no de-
serto saudita, como é comum na
história do Dakar.

O sábado é o primeiro dia em
que os competidores irão acele-
rar para valer. “É quando disputa-
remos o prólogo, que define a
ordem de largada do primeiro dia
da corrida, que começa no do-
mingo”, conta Varela, campeão do
Dakar de 2018, que também é tri-
campeão mundial pela equipe
Monster Energy Can-Am. No

mesmo sábado, as equipes
participarão do primeiro dos
14 briefings online a serem
realizados todas as noites
pela organização, sempre
abordando os desafios do dia
seguinte na prova.

“Se puder, durma” – Antes
de chegarem aos acampamen-
tos para montagem e manuten-
ção dos veículos, onde tam-
bém irão dormir e se alimen-
tar, todos já estarão cientes de
regras de conduta previamente
estabelecidas. “Algumas delas
são: se tiver oportunidade, dur-
ma. Se tiver tempo, se alimen-
te na hora e não espere os de-
mais, pois você pode acabar
ficando sem comer”, lembra
Maykel Justo. “Ninguém pode
fumar perto da área de traba-
lho, e bebidas alcoólicas são
definitivamente proibidas por
lei em toda a Arábia Saudita.
Aliás, somos instruídos a to-
mar cuidado com os costumes
e comportamento locais, para
que o Dakar seja realizado em
harmonia com os modos de
vida da população”, continua o
navegador da equipe Monster
Energy Can-Am.

A 43ª edição do Dakar será
disputada em “bolhas”, ou seja,
com isolamento total dos in-
tegrantes em relação à popula-
ção local. A prova terá em seus
7.646km um total de 4.767km
de especiais – trechos crono-
metrados em alta velocidade.
Os restantes 2.879km são cor-
respondentes aos deslocamen-
tos entre os pontos de largada
e chegada em cada um dos
doze dias. A competição con-
tará com 321 veículos, sendo
108 motos, 21 quadriciclos,
124 carros e UTVs, além 42
caminhões.
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China
condena

jornalista a
4 anos de
prisão por

relatar vírus
em Wuhan
Um tribunal chinês impôs

na segunda-feira (28) uma pena
de quatro anos de prisão a uma
jornalista que noticiou da cida-
de de Wuhan, no auge do surto
de coronavírus do ano passado,
acusando-a de “induzir brigas e
provocar confusão”, disse o
advogado da condenada.

Zhang Zhan, de 37 anos, a
primeira jornalista cidadã que
se sabe ter sido julgada, é
parte de um punhado de pes-
soas cujos relatos em primei-
ra mão de hospitais lotados e
ruas vazias pintaram um quadro
mais sombrio do epicentro da
pandemia do que a narrativa
oficial.                         Página 3

Aprovação de
vacina pode

ajudar a
reduzir

restrições no
Reino Unido

A aprovação pelas autori-
dades regulatórias britânicas
da vacina contra a covid-19
desenvolvida pela farmacêu-
tica AstraZeneca, em parce-
ria com a Universidade de
Oxford, pode acelerar o en-
cerramento de restrições para
conter a doença no Reino
Unido, disse  na segunda-fei-
ra (28) em Londres, o minis-
tro oficial de gabinete Micha-
el Gove.

Ele afirmou que o órgão
regulador independente tem de
avaliar a vacina, mas se ela for
aprovada, haveria um “aumen-
to significativo” nos imunizan-
tes disponíveis.             Página 3

O Banco Central (BC) man-
teve a estimativa do Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA - a inflação
oficial do país) em 4,39%, em
relação à semana passada, de
acordo com informações do
Boletim Focus divulgado na se-
gunda-feira (28). Com periodi-
cidade semanal, o documento
reúne as projeções para os prin-
cipais indicadores da economia.

O indicador ultrapassa o
centro da meta de inflação,

definida pelo Conselho Mone-
tário Nacional para este ano,
de 4%. Se considerada a mar-
gem de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo, o ín-
dice, porém, permanece den-
tro da meta, já que pode variar
de 2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 foi
reduzida, de 3,37% para
3,34%. Já o índice esperado
para 2022 e 2023 permaneceu
inalterado, de 3,50% e 3,25%,
respectivamente.       Página 3
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Vacina tem impacto que
precisa ser bem esclarecido,

diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro

afirmou no domingo (27) por
meio de redes sociais que exis-
tem quatro laboratórios desen-
volvendo estudos clínicos de va-
cinas no Brasil. O post, no en-
tanto, ressalta que nenhum deles
apresentou o pedido de uso
emergencial ou de registro jun-
to à Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa).
“Temos pressa em obter uma

vacina, segura, eficaz e com quali-
dade, fabricada por laboratórios
devidamente certificados. Mas a
questão da responsabilidade por
reações adversas de suas vacinas é
um tema de grande impacto, e que
precisa ser muito bem esclareci-
do”, afirma o presidente. Página 6

Ministério autoriza emissão
de R$ 4,2 bilhões em

debêntures incentivadas

Fiscais autuam
estabelecimentos

por aglomerações em
São Paulo
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Número de casos de coronavírus dos últimos
30 dias supera total dos 100 primeiros dias

O número de novos casos de
COVID-19 registrados no esta-
do de São Paulo nos últimos 30
dias superou em 52% o total de
confirmados nos 100 primeiros
dias da pandemia.

Entre 27 de novembro e 27
de dezembro, foram 196.909
novos casos. A primeira confir-
mação de COVID-19 no país
ocorreu em 26 de fevereiro, em
São Paulo, e a marca dos 100 dias
iniciais de pandemia foi atingida
em 4 de junho, quando o estado
registrou 129,200 casos.

Visando à redução dos indi-
cadores frente à evolução da
doença, desde sexta-feira (25)
está vigente em caráter extraor-
dinário a fase vermelha do Pla-
no São Paulo, conforme defini-
do pelo Governo do Estado nes-
ta semana.

Nesses dez meses de pande-
mia, já são 45.863 mortes e

1.426.176 casos confirmados, con-
forme dados deste domingo (27).

Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19,
1.260.722 pessoas estão recu-
peradas, sendo que 152.839 fo-
ram internadas e tiveram alta
hospitalar.

As taxas de ocupação dos
leitos de UTI são de 65,6% na
Grande São Paulo e 61,1% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 10.648, sendo
5.806 em enfermaria e 4.842
em unidades de terapia intensi-
va, conforme dados das 11h des-
te domingo.

Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infectada,
sendo 604 com um ou mais óbitos.
A relação de casos e óbitos confir-
mados por cidade pode ser consul-
tada também em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Entre as vítimas fatais estão

26.378 (57,5%) homens e 19.485
(42,5%) mulheres. Os óbitos per-
manecem concentrados em paci-
entes com 60 anos ou mais, totali-
zando 76,8% das mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (11.907),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (10.828) e 80 e 89 anos
(9.423). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos
(53), 10 a 19 anos (77), 20 a 29
anos (362), 30 a 39 anos
(1.294), 40 a 49 anos (2.949),
50 a 59 anos (5.882) e maiores
de 90 anos (3.088).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade
são cardiopatia (59,9% dos
óbitos) ,  diabetes mell i tus
(43,3%), doenças neurológi-
cas (10,8%), renal (9,3%),
obesidade (8,6%) e pneumo-
patia (8,3%). Outros fatores

identificados são imunode-
pressão (5,5%), asma (3,1%),
doenças hepáticas (2%) e hema-
tológica (1,7%), Síndrome de
Down (0,4%), puerpério (0,1%)
e gestação (0,1%). Esses fato-
res de risco foram identificados
em 36.822 pessoas que falece-
ram por COVID-19 (80,3%).

Entre as pessoas que já tive-
ram confirmação para o novo
coronavírus estão 662.487 ho-
mens e 757.062 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.627 casos.

A faixa etária que mais con-
centra casos é a de 30 a 39 anos
(337.014). As demais são: meno-
res de 10 anos (35.812), 10 a 19
(71.629), 20 a 29 (247.398), 40 a
49 (290.716), 50 a 59 (211.091),
60 a 69 (129.059), 70 a 79
(64.629), 80 a 89 (29.505) e mai-
ores de 90 (8.189). Não consta fai-
xa etária para outros 1.134 casos.

A maior parte do estado de
São Paulo voltou na segunda-fei-
ra, (28) a Fase Amarela de com-
bate a pandemia de covid-19. Já
os 45 municípios da região de
Presidente Prudente permane-
cerão na Fase Vermelha, a mais
restritiva, até, pelo menos, o pró-
ximo dia 7 de janeiro, quando
haverá nova avaliação.

Todo o estado de São Paulo
ficou, temporariamente, na fase
vermelha nos últimos dias 25, 26,

e 27, e voltará a fase mais restri-
tiva nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro.
Na fase vermelha, o atendimento
presencial fica proibido em sho-
ppings, lojas, concessionárias,
escritórios, bares, restaurantes,
academias, salões de beleza e es-
tabelecimentos de eventos cultu-
rais. Farmácias, mercados, pada-
rias, postos de combustíveis, la-
vanderias e serviços de hotelaria
estão liberados.

Na madrugada de ontem (27),

a Vigilância Sanitária do estado
flagrou uma festa no município de
Americana, que reunia cerca de
250 pessoas. Além da falta de dis-
tanciamento social, consumidores
estavam sem máscara de proteção
facial mesmo sem estar consu-
mindo bebidas e alimentos.

Segundo a Vigilância Sanitá-
ria, os responsáveis pela organi-
zação da festa foram autuados
com base no Código Sanitário,
que prevê multa de até R$ 276

mil. Pela aglomeração de pesso-
as e a falta do uso de máscara, a
multa foi de R$ 5 mil.

Dados divulgados pela Secre-
taria de Estado da Saúde mostram
o aumento dos casos e mortes por
coronavírus. Balanço divulgado
ontem mostra que o número de
novos casos de covid-19 registra-
dos nos últimos 31 dias superou
em 52% o total de confirmados
nos 100 primeiros dias da pande-
mia. (Agência Brasil)

Com mais de 80 mil negociações feitas, Blue
Friday da Sabesp vai até quinta-feira (31)

O consumidor tem até esta
quinta-feira (31/12) para apro-
veitar a Blue Friday, mutirão da
Sabesp para negociação de dívi-
das com vantagens ampliadas.
Realizada exclusivamente pelos
canais digitais desde 27 de no-
vembro, a campanha termina à
meia-noite do último dia do ano.

Mais de 80 mil acordos já
foram feitos e a expectativa é
alcançar 100 mil. A ação é vol-

tada para imóveis residenciais,
comerciais e industriais que te-
nham contas em aberto, seja na
capital, Grande São Paulo, inte-
rior ou litoral.

Na Blue Friday, o cliente da
Sabesp tem uma proposta espe-
cial para quitar seu débito: par-
celamento em até 15 vezes. Para
negociar, basta ter em mãos o
documento de identidade (RG),
CPF e uma conta de água onde

aparece o número do Registro
Geral do Imóvel (RGI).

Além da quitação de débitos,
os clientes podem aproveitar a
oportunidade para atualizar o
cadastro junto à Sabesp ou tirar
dúvidas sobre outros assuntos.

A campanha tem como obje-
tivo aproximar o cliente da empre-
sa, flexibilizar a negociação e re-
gularizar a situação. Importante
ressaltar que o parcelamento em

até 15 vezes ofertado neste muti-
rão só está disponível nos canais
digitais da Sabesp: site e app.

Serviço
Blue Friday
Onde negociar: Agência Vir-

tual no site e o aplicativo Sabesp
Mobile para celulares com sis-
tema operacional Android ou iOS

Quando o mutirão aconte-
ce: até 31/12

São Paulo tem queda em
homicídios, latrocínios e estupros

O estado de São Paulo apre-
sentou, em novembro,  redução
no número de homicídios, latro-
cínios (roubo seguido de mor-
te) e de estupros, segundo balan-
ço divulgado na segunda-feira,
(28) pela Secretaria de Seguran-
ça Pública.

Em relação aos homicídios
dolosos ou intencionais, a que-

da foi de 1,2%, passando de 246
ocorrências em novembro de
2019 para 243 em novembro
deste ano.

O indicador de estupros caiu
3,5%, indo de 1.090 registros
em novembro de 2019 para
1.052 no mês passado. A secre-
taria não informou, no entan-
to, se a queda nos casos de es-

tupro pode ser decorrência do
menor número de denúncias
em virtude da pandemia do
novo coronavírus.

Quanto aos latrocínios, o to-
tal passou de 14 ocorrências em
novembro do ano passado para
12 este ano.

Nos furtos em geral, o recuo
foi de 15,9%, passando de

41.505 registros para 34.909.
Em relação aos roubos em ge-
ral, a redução atingiu 12,2%,
com 18.742 ocorrências em
novembro de 2020.

Já  os  roubos  a  bancos
cresceram no mês, indo de
dois para três registros na
mesma base de comparação.
(Agência Brasil)

Fiscais autuam estabelecimentos
por aglomerações em São Paulo

Uma força tarefa organizada
pela prefeitura de São Paulo e
pelo governo estadual interditou
sete estabelecimentos comerci-
ais, entre sexta-feira (25) e sá-
bado (26), por desrespeitar me-
didas sanitárias e gerar aglome-
ração de cerca de 6 mil pessoas.
Atualmente, a capital paulista
encontra-se na fase vermelha do
Plano São Paulo, o que signifi-
ca que, no município, somente
podem funcionar serviços es-
senciais, como mercados, pada-
rias e farmácias.

Determinada por decreto do
governo, a restrição foi estabe-
lecida para o período de 25 a 27
de dezembro e ainda estará em

vigor entre 1° a 3 de janeiro.
No primeiro dia da ação,

2,8 mil pessoas foram disper-
sadas de uma casa de festas
na zona sul de São Paulo. Em
outro lugar da cidade, na zona
oeste, 1,5 mil pessoas foram
orientadas a deixar o local
onde havia aglomeração com
portas e janelas fechadas. Um
bar na zona norte com cerca
de 200 frequentadores tam-
bém foi esvaziado.

Na noite de sábado (26),
agentes também interromperam
um baile funk que acontecia em
Cidade Tiradentes, zona leste da
capital. Um bar e uma casa de
shows também foram fechados.

No total, mais de 3 mil pessoas
participaram dos eventos.

Em nota, a prefeitura escla-
rece que os organizadores e res-
ponsáveis poderão responder
civil e criminalmente. Desde o
início da quarentena, 1.314 es-
tabelecimentos foram interdita-
dos por descumprirem as regras
vigentes, sendo 886 são bares,
restaurantes, lanchonetes e
cafeterias. O valor da multa é
de R$ 9.231,65 e varia de
acordo com a área ocupada.
Caso um estabelecimento seja
interditado, o respectivo pro-
prietário deve recorrer à sub-
prefeitura da sua região para
regular a situação.

A Operação Conjunta de Fis-
calização de Festas Clandesti-
nas envolveu profissionais da
Vigilância em Saúde (Covisa)
do município e do estado de
São Paulo, em parceria com a
Guarda Civil Metropolitana
(GCM), as Subprefeituras e a
Polícia Militar (PM). Cada fis-
calização mobilizou, em média,
190 profissionais.

A prefeitura criou um canal
para que qualquer pessoa possa
denunciar estabelecimentos que
estejam infringindo as medidas.
A denúncia pode ser feita pela
Central SP156, disponível por
telefone, aplicativo e pelo site.
(Agência Brasil)

Mais 500 mil doses da vacina do
Butantan chegam a São Paulo

O Governo de São Paulo re-
cebeu na manhã de segunda feira
(28), um novo lote com mais 500
mil doses da vacina do Instituto
Butantan contra o novo corona-
vírus. A carga desembarcou por
volta de 11h30 no aeroporto de
Guarulhos. O voo da Turkish Air-
lines saiu de Pequim, na China, e
fez escala na Turquia. Todo o lote
que chegou hoje é composto por
doses já prontas para a aplicação.

No próximo dia 30 de de-

zembro, quarta-feira, está previs-
ta a chegada da última remessa de
2020, com mais 1,5 milhão de
doses prontas, totalizando cerca
de 11 milhões de doses em solo
brasileiro ainda em 2020.

A parceria entre o Butantan
e a biofarmacêutica Sinovac Bi-
otech foi firmada no dia 10 de
junho deste ano. O primeiro lote
com 120 mil doses chegou ao
Brasil no dia 19 de novembro.
O segundo carregamento, com

600 litros a granel do insumo,
correspondente a um milhão de
doses, desembarcou em 3 de
dezembro, e a terceira remessa,
com 2 milhões de doses, foi re-
cebida em 18 de dezembro.

Já na véspera de Natal (24), São
Paulo recebeu a maior carga de va-
cinas, com 5,5 milhões doses com-
posta por 2,1 milhões de forma
pronta para aplicação e mais 2,1 mil
litros de insumos, correspondentes
a 3,4 milhões de doses que serão

envasadas no complexo fabril do
Butantan, também em São Paulo.

“Chegamos ao fim de 2020
com aproximadamente 11 mi-
lhões de vacinas em solo nacio-
nal, garantindo o compromisso do
Butantan em viabilizar o imunizan-
te para a população brasileira para
que, assim que registrada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, possa ser iniciada a va-
cinação”, afirmou Dimas Covas,
diretor do Instituto Butantan.

A Secretaria da Fazenda e
Planejamento liberou R$
22.360.405,52 em créditos
mensais aos participantes da
Nota Fiscal Paulista. Deste
montante, as instituições filan-
trópicas têm à disposição mais
de R$ 10,9 milhões em crédi-
tos para utilização em seus pro-
jetos. Já para pessoas físicas e
condomínios foram destinados
R$ 11,4 milhões. Os créditos
são referentes às compras e
doações de documentos fis-
cais realizadas em agosto des-
te ano.

Para transferir os recursos
para uma conta corrente ou
poupança de mesma titularida-
de, basta utilizar o aplicativo
(app) oficial da Nota Fiscal
Paulista pelo smartphone ou
tablet, digitar o CPF/CNPJ e
senha cadastrada e solicitar a
opção desejada. Quem prefe-
rir pode utilizar a página do pro-
grama na internet:
portal.fazenda.sp.gov.br/servi-
cos/nfp. Em ambas as opções
os valores serão creditados na
conta indicada em até 20 dias.

Os créditos da Nota Fiscal
Paulista permanecem à dispo-
sição dos participantes por um
ano a contar da liberação e po-
dem ser utilizados a qualquer
momento dentro desse perío-
do. O valor mínimo para trans-
ferência é de R$ 0,99.

Com esta liberação, a Se-
cretaria da Fazenda e Planeja-
mento liberou em 2020, cerca
de R$ 250 milhões aos parti-
cipantes cadastrados no progra-
ma. Confira os detalhes por
perfil, a cada mês:

A Nota Fiscal Paulista, cri-

Secretaria da
Fazenda liberou
R$ 250 milhões
créditos da Nota

Fiscal Paulista em 2020
ada em outubro de 2007, inte-
gra o Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal do governo do
Estado de São Paulo, que dis-
tribui até 30% do ICMS efe-
tivamente recolhido pelos
estabelecimentos comerci-
ais aos consumidores que
solicitam o documento fis-
cal  e informam CPF ou
CNPJ, proporcional ao valor
da nota. A devolução é feita
em créditos que podem ser
acompanhados pela internet
e utilizados para pagamento
do IPVA ou resgatados em
dinheiro. O consumidor tam-
bém pode solicitar o docu-
mento fiscal sem a indicação
do CPF/CNPJ e doá-lo a uma
entidade cadastrada no progra-
ma Nota Fiscal Paulista, se as-
sim desejar. Essa é uma deci-
são pessoal e exclusiva do con-
sumidor.

O programa conta com 21
milhões de participantes ca-
dastrados e, desde seu início,
soma mais de 79 bilhões de do-
cumentos fiscais processados.
No total, a Nota Fiscal Paulis-
ta devolveu aos participantes
do programa mais de R$ 17 bi-
lhões, sendo R$ 15,2 bilhões
em créditos e R$ 1,8 bilhão em
prêmios nos 145 sorteios já
realizados.

Para conferir os créditos,
aderir ao sorteio ou obter
mais informações sobre a
Nota Fiscal Paulista, basta
acessar  o  s i te
portal.fazenda.sp.gov.br/ser-
vicos/nfp. Para baixar o apli-
cativo do programa, acesse
a loja de aplicativos de seu
smartphone  ou tablet.

As equipes da Vigilância Sa-
nitária estadual realizaram 3.383
inspeções e 90 autuações em
todo o estado no feriado de Na-
tal, entre os dias 25 e 27 de de-
zembro.

Bares, baladas e festas clan-
destinas foram autuados por in-
fringirem determinações do Pla-
no São Paulo, que aumentou as
restrições durante o feriado com
a vigência extraordinária da Fase
Vermelha, além do desrespeito
às normas sanitárias.

O descumprimento das re-
gras de funcionamento sujeita
os estabelecimentos à autuações
com base no Código Sanitário,
que prevê multa de até R$ 276
mil. Pela aglomeração de pesso-
as e a falta do uso de máscara, a
multa é de R$ 5025,02 mil por

Vigilância Sanitária
estadual realiza mais

de 3,3 mil
fiscalizações no
feriado de Natal

estabelecimento. Transeuntes
em espaços coletivos também
podem ser multados em R$
524,59 pelo não uso da prote-
ção facial.

A Vigilância Sanitária esta-
dual realizou mais de 110 mil
inspeções e 1,2 mil autuações
desde 1º de julho até a primeira
quinzena do mês de dezembro.
O balanço acumulado e atualiza-
do até a segunda quinzena deste
mês está em consolidação e será
divulgado até a próxima semana.

Além das ações de campo
programadas, a fiscalização tam-
bém pode ser feita por denúncia,
que pode ser feita pelo telefone
0800-771-3541, disque-denún-
cia da Vigilância Sanitária do Es-
tado. A ligação é gratuita.



Mercado prevê que inflação pelo
IPCA ficará em 4,39% este ano
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China condena
jornalista a 4 anos de

prisão por relatar
vírus em Wuhan

Um tribunal chinês impôs na segunda-feira (28) uma pena de qua-
tro anos de prisão a uma jornalista que noticiou da cidade de Wuhan,
no auge do surto de coronavírus do ano passado, acusando-a de “indu-
zir brigas e provocar confusão”, disse o advogado da condenada.

Zhang Zhan, de 37 anos, a primeira jornalista cidadã que se
sabe ter sido julgada, é parte de um punhado de pessoas cujos
relatos em primeira mão de hospitais lotados e ruas vazias pinta-
ram um quadro mais sombrio do epicentro da pandemia do que a
narrativa oficial.

“Não entendo. Tudo que ela fez foi dizer algumas palavras
verdadeiras, e por isso pegou quatro anos”, disse Shao Wenxia, a
mãe de Zhang, que acompanhou o julgamento com o marido.

O advogado de Zhang, Ren Quanniu, disse à agência de notí-
cias Reuters: “Provavelmente apelaremos”.

“A senhorita Zhang acredita que está sendo perseguida por
exercitar sua liberdade de expressão”, havia dito ele antes do
julgamento.

Governo tenta minimizar
Críticos dizem que a China fez com que o julgamento de Zhang

acontecesse durante as festas de fim de ano ocidentais delibera-
damente para minimizar a atenção e a vigilância do Ocidente.

“A seleção do período sonolento entre o Natal e o Ano Novo
sugere que até Pequim está constrangida por condenar a jorna-
lista cidadã Zhang Zhan a quatro anos de prisão por ter registrado
a versão sem censura do surto de coronavírus de Wuhan”, tuitou
Kenneth Roth, diretor-executivo da entidade Human Rights Wa-
tch, sediada em Genebra.

As críticas à maneira como a China lidou inicialmente com a
crise foram censuradas, e pessoas que contaram o que estava
acontecendo, como médicos, foram advertidas. A mídia estatal
creditou o sucesso do país na contenção do vírus à liderança do
presidente Xi Jinping.

O vírus se disseminou em todo o mundo, já infectou mais de
80 milhões de pessoas e matou mais de 1,76 milhão, paralisando
as viagens aéreas, enquanto nações erguiam barreiras de prote-
ção que transtornaram indústrias e meios de subsistência.

Em Xangai, a polícia reforçou a segurança diante do tribunal
onde o julgamento começou sete meses após a detenção de
Zhang, mas alguns apoiadores não se intimidaram.

Um homem de cadeira de rodas, que disse à Reuters que saiu
da província central de Henan para mostrar apoio a Zhang como
irmão de fé e cristão, escreveu o nome dela em um pôster, mas
foi afastado por policiais.

Jornalistas estrangeiros foram impedidos de ingressar no tri-
bunal “devido à epidemia”, disseram autoridades de segurança da
corte. (Agencia Brasil)

Aprovação de vacina
pode ajudar a reduzir

restrições no
Reino Unido

A aprovação pelas autoridades regulatórias britânicas da va-
cina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZe-
neca, em parceria com a Universidade de Oxford, pode acelerar
o encerramento de restrições para conter a doença no Reino
Unido, disse  na segunda-feira (28) em Londres, o ministro ofi-
cial de gabinete Michael Gove.

Ele afirmou que o órgão regulador independente tem de avaliar
a vacina, mas se ela for aprovada, haveria um “aumento significati-
vo” nos imunizantes disponíveis. O Reino Unido já está aplicando a
vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech.

“Se conseguirmos a aprovação para esta vacina e a aplicação
for conforme planejado, então seremos capazes de gradualmen-
te revogar algumas das restrições que tornaram a vida tão difícil
para tantos”, disse ele. (Agencia Brasil)

O Banco Central  (BC)
manteve a estimativa do Índi-
ce Nacional  de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA - a
inflação oficial do país) em
4,39%, em relação à semana
passada, de acordo com infor-
mações do Boletim Focus di-
vulgado na segunda-feira (28).
Com periodicidade semanal, o
documento reúne as projeções
para os principais indicadores
da economia.

O indicador ultrapassa o cen-
tro da meta de inflação, definida
pelo Conselho Monetário Naci-
onal para este ano, de 4%. Se con-
siderada a margem de 1,5 ponto
percentual para cima ou para bai-
xo, o índice, porém, permanece
dentro da meta, já que pode variar
de 2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 foi re-
duzida, de 3,37% para 3,34%. Já o
índice esperado para 2022 e 2023
permaneceu inalterado, de 3,50%
e 3,25%, respectivamente.

Outro parâmetro adotado
pelo mercado financeiro é a taxa
básica de juros, a Selic, que con-
siste no principal instrumento
usado pelo BC para alcançar a
meta de inflação. Nesta edição,
a taxa prevista para 2021 foi ele-
vada de 3% para 3,13% ao ano.
Quanto a 2022 e 2023, a expec-
tativa é de que seja de 4,5% ao
ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Comitê
de Política Monetária (Co-
pom) do BC anunciou a deci-
são, tomada em unanimidade,
de manter a Selic em 2% ao
ano. A redução da Selic favo-

rece o barateamento do crédi-
to e leva a um menor controle
da inflação, o que estimula a
produção e o consumo. Ape-
sar disso, os bancos conside-
ram também outros fatores na
hora de definir os juros cobra-
dos dos consumidores, como
o risco de inadimplência, a
margem de lucro e despesas
administrativas.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Quando a Selic é
mantida, o comitê considera que
ajustes anteriores foram sufici-
entes para manter a inflação sob
controle.

Atividade econômica e dó-
lar

O mercado financeiro man-
teve em 4,40% o valor referente
à retração da economia, mensu-
rada a partir do Produto Interno
Bruto (PIB), que resulta da soma
de todas as riquezas do país. A
expectativa de crescimento para
2021, por sua vez, permaneceu
sem ajustes, em 3,5%. Para os
anos de 2022, o ajuste é 3,46%
para 3,49%, enquanto manteve
em 2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, a
cotação do dólar para o final des-
te ano apresentou leve queda, de
R$ 5,15 para R$ 5,14. Para o fim
de 2021, o BC manteve em R$ 5,
enquanto diminuiu de R$ 4,98
para R$ 4,95 o valor estimado
para 2022. (Agência Brasil)

Ministério autoriza emissão de
R$ 4,2 bi em debêntures incentivadas

O Ministério das Comunica-
ções autorizou a emissão de R$
4,2 bilhões em debêntures in-
centivadas para infraestrutura de
telecomunicações. De acordo
com o ministério, a iniciativa
reduz taxas sobre o imposto de
renda de empresas e pessoas fí-
sicas, o que deve captar mais de
R$ 4,2 bilhões em recursos para
a implementação de redes de
banda larga e expansão da rede
móvel no país.

Na prática, a medida estimu-
la o crescimento de um merca-
do privado de financiamento de
longo prazo, com validade de
cinco anos. No caso de empre-
sas (pessoa jurídica), a taxa de
Imposto de Renda cai de 22,5%
para 15%. Para pessoas físicas
as taxas são zeradas, ou seja, fi-

cam isentas do Imposto de Ren-
da sobre os resultados do inves-
timento.

Entre as propostas aprovadas
estão duas da Mob Telecom e
três da Claro. Um dos planos
Mob Telecom prevê a captação
de R$ 170 milhões em debêntu-
res para financiar a ampliação das
redes de telecomunicações e
suporte à banda larga nos esta-
dos do Amapá, Bahia, Maranhão,
Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e
Maranhão.

Em outro projeto Mob Tele-
com, serão R$ 40 milhões para
financiar a ampliação das redes
e suporte à banda larga no Cea-
rá. Nos dois projetos, será usa-
da a tecnologia GPON (sigla em
inglês para Rede Ótica Passiva

Gigabit). De acordo com o mi-
nistério, trata-se de uma rede
ótica com alta capacidade de al-
cance, menor custo de material,
menos gasto com manutenção e
requer menos energia elétrica.

Também estão previstos in-
vestimentos de R$ 2,2 milhões
em debêntures incentivadas para
expandir a rede móvel de dados
da Claro em 24 estados brasilei-
ros, em todas as regiões do país.

Para financiar o projeto de
implementação da arquitetura de
rede de transporte de dados mais
eficiente, com novos conceitos
de automação de rede, em 25
estados da federação e no Dis-
trito Federal, a Claro poderá
emitir R$ 1,3 milhão.

A empresa também poderá
captar recursos para financiar

soluções GPON para suporte em
segmentos residencial, pessoal e
corporativo de clientes em 14
estados brasileiros nas cinco re-
giões do país. Nesse caso, o mi-
nistério autorizou a emissão de
R$ 433 milhões em debêntures.

O Ministério das Comunica-
ções explica que as debêntures
são uma forma de “emprestar”
dinheiro a uma empresa. A prin-
cipal diferença entre as debên-
tures comuns e as incentivadas
está na redução ou mesmo a
isenção no imposto de renda.
Esta forma de investimento é
vantajosa para o investidor, que
paga menos imposto, e boa para
o poder público, pois é uma ma-
neira de incentivar o investimen-
to privado em infraestrutura.
(Agência Brasil)

Remanejamento de R$ 3,3 bilhões a
 órgãos internacionais é sancionado

Um remanejamento de re-
cursos  do Orçamento de
2020 evitará que o Brasil fi-
que inadimplente com orga-
nismos internacionais. O pre-
sidente Jair Bolsonaro sanci-
onou na quinta-feira (24) pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de do-
tações orçamentárias cance-

ladas, sem impacto para ou-
tros programas do governo.
Por envolver remanejamento
de verbas, o crédito suple-
mentar não tem impacto no
cumprimento do teto federal
de gastos.

Com a sanção do crédito,
o Brasil afastou o risco de fi-
car inadimplente com a Orga-
nização das Nações Unidas

(ONU). Caso o governo bra-
sileiro não pagasse a dívida
até o fim do ano, o país cor-
reria o risco de perder direi-
to de voto nas Nações Unidas
em 2021. O Brasil tinha de
pagar pelo menos US$ 113,5
milhões de uma dívida de US$
390 milhões com a ONU para
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-

jamento cobrirá dívidas com
a Organização dos Estados
Americanos (OEA) e cerca de
30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar
também beneficia órgãos na-
cionais, como o Instituto Na-
cional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra) e o Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Índice de Confiança da Indústria
atinge maior nível em dez anos

O Índice de Confiança da In-
dústria (ICI), divulgado na se-
gunda-feira (28) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV
Ibre), registrou em dezembro o
maior valor desde maio de
2010, quando ficou em 116,1
pontos. Com o avanço de 1,8
ponto este mês, o ICI atingiu
114,9 pontos e fechou o quarto
trimestre de 2020 com média
de 113,1 pontos, 14,7 pontos a
mais do que a média do terceiro
trimestre, que ficou em 98,4.

De acordo com a economis-
ta da FGV Ibre Renata de Mello
Franco, o Índice de Confiança da
Indústria de Transformação en-
cerra o ano com um desempe-
nho surpreendente, após “atingir
o fundo do poço” em abril.

“A recuperação da confiança,
impulsionada pelos bens inter-
mediários, indica que o setor
está em uma conjuntura favorá-
vel, com aceleração da demanda

e estoques ainda em nível con-
siderado baixo. Além disso, o
Nuci, Nível de Utilização da Ca-
pacidade Instalada, mostrou au-
mento relevante, voltando, após
mais de cinco anos, a patamar
próximo à sua média histórica”.

Apesar da queda de 0,4 pon-
to percentual no Nível de Utili-
zação da Capacidade Instalada,
para 79,3%, o segundo mês se-
guido com resultado negativo, a
média do Nuci do quarto trimes-
tre ficou em 79,6%, 4,3 pontos
percentuais acima da média do
terceiro trimestre.

Por outro lado, Renata des-
taca que o resultado do mês con-
firma a tendência de desacele-
ração das taxas de crescimento
dos indicadores, tanto de mo-
mento atual quanto das perspec-
tivas futuras. “Apesar das expec-
tativas em geral indicarem oti-
mismo, a incerteza elevada, a
falta de matérias primas, a ele-
vação de preços e a cautela dos

consumidores têm deixado os
empresários cautelosos em re-
lação ao segundo trimestre”.

O aumento da confiança foi
verificado em 12 dos 19 seg-
mentos industriais pesquisados
em dezembro, sendo que 17 de-
les ficaram acima do nível regis-
trado em fevereiro, antes da pan-
demia de covid-19 se instalar no
Brasil. O Índice de Situação Atu-
al (ISA) avançou 1,7 ponto, che-
gando a 119,9 pontos, o maior
valor da série. O Índice de Ex-
pectativas (IE) também subiu 1,7
ponto, para 109,6 pontos, o mai-
or valor desde maio de 2011.

O indicador do nível dos es-
toques aumentou 3,1 pontos,
chegando ao novo recorde de
129,3 pontos. Apresentaram
queda a parcela de empresas que
consideram os estoques insufi-
cientes, passando de 15,7% para
14,6%, e também as que avali-
am os estoques como excessi-
vos, de 8,0% para 6,5%.

Houve melhora de 3,0 pon-
tos no indicador da demanda,
para 115,9 pontos, ficando no
maior patamar desde setembro
de 2008. Esse índice foi influ-
enciado pela demanda de bens
intermediários e de consumo
não duráveis. Já o indicador da
situação atual dos negócios caiu
pelo segundo mês seguido, fe-
chando dezembro em 112,6 pon-
tos. O nível ainda é considerado
alto em termos históricos.

A FGV registrou otimismo
dos empresários, com o ambien-
te de negócios nos próximos seis
meses passando de 104,4 pontos
para 106,8 pontos. É o maior valor
desde abril de 2013, quando o in-
dicador ficou em 107,9 pontos. A
parcela de empresas que preveem
melhora passou de 49,0% para
51,2%, e as que projetam piora
caíram de 8,2% para 7,8%. O indi-
cador de produção prevista subiu
1,6 ponto e o de emprego aumen-
tou 0,8 ponto. (Agência Brasil)

Trabalhador pode solicitar saque de
R$ 1.045 do FGTS até quinta-feira

O prazo para saque emergen-
cial de até R$ 1.045 do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) termina nesta quinta-feira
(31). O valor do saque considera a
soma dos saldos de todas as con-
tas ativas e inativas no FGTS.

Segundo a Caixa, cerca de R$
7,9 bilhões do saque emergenci-
al, creditados nas contas poupan-
ça social digital e que não foram
movimentados, retornaram no dia
30 de novembro para as contas
vinculadas dos trabalhadores, com
correção dos valores.

Entretanto, caso o trabalhador

ainda queira ter acesso aos recur-
sos deve fazer pedido pelo apli-
cativo do FGTS até esta quinta-
feira, para que a Caixa transfira
novamente o valor para a conta
digital, que pode ser movimenta-
da pelo aplicativo Caixa Tem. O
saque emergencial poderá ser uti-
lizado em transações eletrônicas,
saque em espécie ou transferên-
cia, sem custo, para outras contas.

A Caixa informa que é preciso
estar com os dados cadastrais atua-
lizados para receber o saque emer-
gencial FGTS. Por isso, é preciso
acessar o aplicativo FGTS, comple-

mentar os dados cadastrais e solici-
tar o saque dos valores, que serão
creditados na poupança social.

O Saque Emergencial FGTS
foi criado pela Medida Provisó-
ria 946/20 para auxiliar os brasi-
leiros no enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus. O calen-
dário de pagamentos foi estabele-
cido com base no mês de nascimen-
to do trabalhador, com crédito na
poupança social a partir do final de
junho deste ano e posterior saque
dos recursos pelo trabalhador.

Segundo a Caixa, desde o iní-
cio do calendário de saques, fo-

ram disponibilizados R$ 37,8 bi-
lhões para mais de 60 milhões de
trabalhadores.

De acordo com o banco, dú-
vidas podem ser esclarecidas pelo
aplicativo FGTS, pelo site, pela
Central de Atendimento Caixa
111, opção 2; e por meio do in-
ternet banking Caixa.

O banco alerta que não envia
mensagens com solicitação de se-
nhas, dados ou informações pesso-
ais. A Caixa também não envia links
ou pede confirmação de dispositivo
ou acesso à conta por e-mail, SMS
ou WhatsApp. (Agencia Brasil)
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MARCELO PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 26/04/1980,
PINT OR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NATURAL DE PRAIA GRANDE - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MILTON DA SILVA E DE MARIA PEREIRA
LISBOA DA SILVA; E MIRIAM SILVA DA CRUZ, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 12/
10/1992, COPEIRA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE WALTER RODRIGUES DA CRUZ E DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

GUILHERME ROCHA LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/07/1994, BUSINESS
DEVELOPMENT  REPRESENTATIVE, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE DEBORA ROCHA LIMA; E ISABELA CRISTINA
SILVA DE ANDRADE, BRASILEIRA, SOL TEIRA, NASCIDA AOS 12/09/1996, ANALISTA DE
VENDAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOSE JESUS DE ANDRADE E DE ANA CELIA SILVA DE ANDRADE.

LEOPOLDO LEAL  RIBEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/03/1976, ANALISTA
DE SUPORTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE PAULO ROBERTO RIBEIRO E DE ESMERALDA  LEAL RIBEIRO; E ISABEL
HENRIQUETA MOREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/05/1972, DO LAR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JULIO MOREIRA E DE LEONOR ALVES MOREIRA.

WESLEY NASCIMENTO DE JESUS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/12/1991,
VENDEDOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE JONAS DE JESUS FILHO E DE SOLANGE DO NASCIMENTO DE JESUS; E
THAÍS RODRIGUES PAIVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/07/1991, PROMOT ORA
DE VENDAS, NATURAL DE DIADEMA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE GEOVAN RODRIGUES PAIVA E DE MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS PAIVA.

WESLEY VIERIA ALVES, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 25/08/1990, PORTEIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO – SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO – SP, FILHO
DE JOSÉ LEITE ALVES E DE GENI VIEIRA DOS SANTOS; E SHEILA SOUZA COUTINHO DA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 26/04/1983, AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL,
NATURAL DE SÃO PAULO – SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO – SP, FILHA DE
CÍCERO COUTINHO DA SILVA E DE IRLENE REIS DE SOUZA.
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VICTOR SENOS DOBROFF, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/08/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE VSEVOLOD SERGEEVICH DOBROFF E DE NELMA SENOS DOBROFF. ANA LETÍCIA DE
FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE DE CONDOMÍNIO, NASCIDA EM GUARAÇAÍ, SP NO DIA (03/02/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURÍCIO DONIZETE DE FREITAS E DE NAIRA CRISTINA DOS REIS FREITAS.

FREDERICO BARROS DINIZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTATÍSTICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/01/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM BRASÍLIA, DF, FILHO DE ANTÔNIO DINIZ NET O E DE MARIA DE FATIMA VIEIRA BARROS. ISABELLA DOS SANTOS HOLSBACH
DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTÔNOMA, NASCIDA EM CAMPO GRANDE, MS NO DIA (01/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HENRIQUE ELVES HOLSBACH DA COSTA E DE SONIA MARIA CORREIA DOS SANTOS. EDITAL DE PROCLAMAS
RECEBIDO DE BRASÍLIA, DF.

FERNANDO CORRÊA VENDRAMINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE SOFTWARE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(29/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO ALBERTO VENDRAMINI E DE SÔNIA REGINA CORRÊA DA
SILVA VENDRAMINI. MANUELA FRANCO GATTAI AMERUSO GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE EXECUTIVA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS AMERUSO GOMES E DE ELLEN
FRANCO GATTAI GOMES.

TIAGO ANDRADE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/11/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ANDRADE DA SILVA E DE TERESINHA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. NICOLE LEITE
BIANCHINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO HISTORIADORA, NASCIDA EM VOTORANTIM, SP NO DIA (25/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SÉRGIO BIANCHINI E DE CLAUDIA CARVALHO LEITE.

MARCELO ANSELMO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOFRETISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/06/1979),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ANSELMO FERREIRA E DE NAURA FAUSTINA DE LISBÔA.  DANIELE PEREIRA
ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROMOTORA DE VENDAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/02/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MÁRIO LÚCIO ALVES E DE YOLANDA PEREIRA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
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HUMBERTO OLIVEIRA DE JESUS FILHO E ESTEFANAS SILVA DOS REIS CONCEIÇÃO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, VIGILANTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM SAPEAÇU, BA, NO DIA 27/
05/1985, FILHO DE HUMBERTO OLIVEIRA DE JESUS E DE ELISETE MACHADO DE ALMEIDA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AGENTE DE MICRO CRÉDITO, SOLTEIRA, NASCIDA EM
SAPEAÇU, BA, NO DIA 06/06/1992, FILHA DE PAULO SERGIO BARBOSA GONÇALVES CONCEIÇÃO
E DE ANACLETA SILVA DOS REIS CONCEIÇÃO.

JONATHAN COSTA VITO E THAMIRES CARVALHO ALVES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
FISCAL DE FRENTE DE CAIXA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/10/1996, FILHO
DE CARLOS ALBERTO VITO E DE EVA COSTA SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO
LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/07/1995, FILHA DE LAUDEMIR DE SOUZA
ALVES E DE IZABEL LIDUINA CARVALHO.

SERGIO CANDIANI E FRANCISCA MARIA DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
APOSENTADO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/10/1960, FILHO DE ANIZIO
JOÃO CANDIANI E DE MARIA DE LOURDES CANDIANI. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
EMPREGADA DOMESTICA, , NASCIDA EM NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, PI, NO DIA 11/01/1975, FILHA
DE AGOSTINHO EUGÊNIO DE SOUSA E DE ISABEL MARIA DE SOUSA.

RUBENS LEANDRO DE BARROS E SUELI EFIGENIA SALATIEL. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, APOSENTADO, DIVORCIADO, NASCIDO EM CORNÉLIO PROCÓPIO, PR, NO DIA 02/
02/1960, FILHO DE JOSÉ LEANDRO DE BARROS E DE MARIA LEANDRO DE BARROS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/08/
1962, FILHA DE FRANCISCO AMBROZIO SALATIEL E DE EFIGENIA MARIA SALATIEL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWON-DO ITF (FBT) - Vem por meio deste,
através do seu presidente, CONVOCAR todos os membros e filiados para reunirem
em AGO, no dia 31 de janeiro de 2.021, domingo, às 9h30 em primeira chamada, e às
10h00 em segunda chamada, nos termos do Estatuto em vigor, na Rua Martim
Francisco, 401 sobreloja – Vila Buarque / São Paulo (SP). Com fins específicos de
deliberar sobre os assuntos da “ordem do dia ”: a) Julgar as contas e os relatórios dos
exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020; b) Previsão orçamentária para 2021; c) Eleição
e posse do Presidente, do Vice Presidente e Diretoria; d) Eleição e posse dos Membros
do Conselho Fiscal; e) Eleição e posse dos Membros do Tribunal de Justiça Desportiva;
f) Mudança de endereço e Alteração do Art. 3º do Estatuto. São Paulo, 29 de dezembro
de 2020. Raul Hector Sanchez - Presidente

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII - NOSSA SENHORA DO Ó - COMARCA DE SÃO PAULO/SP. 
FAZ SABER a FABRICIO ESTEVES DOS SANTOS, pessoa natural, brasileiro, solteiro, inscrito sob o CPF n° 294.255.248-40, 
RG nº 29.124.536-5, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial de número 1003327-12.2019.8.26.0020 
por parte de FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, objetivando a execução do contrato 
de crédito pessoal sob o nº 450013167, emitido em 01/08/2018, uma vez que o réu deixou de pagar a prestação vencida 
em 01/09/2018, assim como todas as subsequentes. Houve o arresto de pecúnia via sistema SISBAJUD no valor de  
R$ 7.627,94, na data de 07/11/2019. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que o Executado pague a integralidade da dívida pendente, que em 15/03/2019 perfazia a quantia 

sob pena de revelia, e de se considerarem verdadeiros todos os fatos alegados na inicial, bem como, a apenhara de tantos 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2020.                  B 24 e 29/12

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo,
República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
THIAGO GUEDES, foi lhe apresentada, para registro, a escritura de 10 de novembro de 2020, do 3º Tabelião
de Notas desta Capital (livro 3555, págs. 089/093), pela qual Andre Luiz Ferraz de Oliveira, brasileiro,
empresário, portador da cédula de identidade, RG nº 9.900.248-SSP/SP, CPF nº 891.791.538-87, e sua
mulher Yara Cruz Ferraz de Oliveira, brasileira, fisioterapeuta, portadora da cédula de identidade, RG nº
10.339.594-SSP/SP, CPF nº 058.032.528-83, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência
da lei nº 6.515/77, cujo casamento foi celebrado em 04/08/1984, registrado sob o nº 5.400, as folhas 065 do
livro B-42 no Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Primeiro Subdistrito de Sorocaba, Estado de
São Paulo, residentes e domiciliados na Alameda das Boninas nº 306, apartamento nº 131, INSTITUIRAM
EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de
conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APARTAMENTO nº 131, localizado no 13º
pavimento do Empreendimento denominado Bella Bonina, situado na Alameda das Boninas nº 306, na 21º
Subdistrito – Saúde, 14ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, com a área privativa de 94,00m², comum
64,69m², total 175,49m², coeficiente de proporcionalidade 1,3423 e fração ideal de terreno de 1,3423%,
cabendo-lhe o direito de uso de 02 vagas indeterminadas com a área de 16,80m², inclusas na área comum,
na garagem localizada nos 1º, 2º ou 3º pavimento, registrado sob o n° 03 na matrícula n° 229.592, em data
de 16 de dezembro de 2020, neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local,
reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí
n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 22 de dezembro de 2020. 23, 24 e 29/12

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, 

antiga denominação da SCCI Securitizadora de Creditos lmobiliários S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 16ª e 17ª Séries da 1ª 
Emissão da Isec Securitizadora S.A (“CRI”, “Emissão”, e “Emissora” ou “Securitizadora” respectivamente), a Pen-
tágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emis-
sora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 12 de 
janeiro de 2021 às 11h00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos 
deste edital, a fi m de, conforme da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 16ª 
e 17ª Séries da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da ISEC Securitizadora S.A (sucessora por incorpo-
ração da ISEC Brasil Securitizadora S.A a partir de 01/09/2017) (“Termo de Securitização”), considerando a decretação do 
vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 001 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, deliberado na 
Assembleia Geral dos Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries, realizada em 03 de dezem-
bro de 2020 às 11h00 de forma remota e eletrônica, por meio da plataforma da Microsoft Teams (“AGT de 03/12/2020”), 
discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomar conhecimento acerca da contranotifi cação enviada pela Nex 
Group Participações S.A. (“Devedora”) à Emissora, em 07 de dezembro de 2020, ante a notifi cação enviada pela Securi-
tizadora em 03 de dezembro de 2020 para pagamento do saldo devedor da dívida da Emissão, que perfez na data de 16 
de dezembro de 2020 o valor de R$ 32.491.612,36 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seissentos e 
doze reais e trinta e seis centavos) referente a série 16ª Série e R$ 3.858.584,69 (três milhoes, oitoscentos e cinquenta e 
oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente a série 17ª Série (“Dívida da Emis-
são”), em decorrência da decretação do vencimento antecipado da CCB e consequemente dos CRI, bem como da propos-
ta de acordo para composição da dívida da CCB e dos CRI encaminhada pela Devedora no dia 18 de dezembro 2020, 
constante no Material de Apoio a ser disponibilizado pela Emissora no site da www.cvm.gov.br na data da convocação 
(“Contranotifi cação”, “Proposta” respectivamente);  b) Pela aceitação, ou não, da Proposta encaminhada pela Devedo-
ra para pagamento da Dívida da Emissão; c) Pela contratação de assessor legal para a defesa dos interesses dos Titula-
res do CRI na perseguição da Dívida da Emissão e em eventual excussão das Garantias da Emissão, conforme abaixo de-
fi nida, conforme proposta de escritório especializado, constante no Material de Apoio a ser disponibilizado pela Emisso-
ra no site da www.cvm.gov.br na data da convocação; d) Das medidas a serem tomadas para excussão das Garantias da 
Emissão, quais sejam, (i) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantias e outras avenças, cele-
brado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre a Emissora e a Devedora; (ii) Instrumento Particular de Contra-
to de Alienação Fiduciária de Ações da Capa Incorporadora Mobiliária Porto Alegre II SPE S.A. (“Capa”) Cessão Fiduciá-
ria de Direitos e Outras Avenças, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre a Emissora e a Capa; (iii) 
Aval prestado pelos Avalistas, conforme defi nidos no Termo de Securitização; e (iv) Fundo de Liquidez, conforme defi nido 
no Termo de Securitização “Garantias da Emissão”, “Alienação Fiduciária Imóvel” e “Alienação Fiduciária Ações”, respec-
tivamente); e) Deliberar sobre a constituição de um fundo de despesa (“Fundo de Despesa”) para fazer frente as despe-
sas para excussão das Garantias da Emissão, incluindo, mas, não se limitando aos honorários advocaticios do assessor le-
gal, despesas de manuteção dos CRI, custas processuais e eventuais despesas incorridas pela prestação de serviços, bem 
como a forma e a proporção dos valores que deverão ser aportados pelos Titulares dos CRI no Fundo de Despesa; f) To-
mar conhecimento, bem como sobre as medidas a serem tomadas, tendo em vista as pendências documentais da Emis-
são, as quais estão disponíveis no site do Agente Fiduciário através do Comunicado enviado à Emissora em 21 de dezem-
bro de 2020; e g) autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizar todos os atos e celebrar todos e 
quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. O material necessário para 
embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da 
CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada em primeira convocação com a presença dos Titulares dos CRI que 
representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e em segunda convocação, com 
qualquer número de titulares em circulação presentes, nos termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização. Conside-
rando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo na-
cional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como 
em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia convocada por meio deste edital ocor-
rerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através da platafor-
ma Microsft Teams de conexão via internet sem possibilidade de participação de forma presencial, ou de envio de Instru-
ção de Voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem 
ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para contencioso@pentagono-
trustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) 
quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que 
comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes es-
pecífi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme artigo 7º da IN CVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham 
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.  São Paulo, 23 de dezembro de 2020.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
CNPJ/ME Nº: 32.023.336/0001-66 - NIRE: 35.300.528.085

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, 

da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A. 
A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.023.336/0001-66 (“Emissora”), 
pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 7.3. da Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada, da 
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., celebrado em 23 de novembro de 2019, conforme aditada de tempos 
em tempos (“Escritura de Emissão de Debêntures”), entre a Emissora, Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 
06.276.203/0001-91), Sociedade Grand Vivant Participações S.A. (CNPJ nº 09.515.562/0001-42), Pobre Juan Restaurante 
Grill Ltda. (2) (CNPJ nº 06.276.203/0002-72), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (3) (CNPJ nº 06.276.203/0003-53), Pobre 
Juan Restaurante Grill Ltda. (4) (CNPJ nº 06.276.203/0004-34), Sociedade Grand Vivant Participações S.A. (CNPJ nº 
09.515.562/0001-42), PJ PB Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 19.248.260/0001-09), Pobre Luis Restaurante Grill Ltda. (CNPJ 
nº 13.127.098/0001-94), Restaurante e Grill Valgol Ltda. (CNPJ nº 15.069.120/0001-12), Mirador PJ Restaurante Grill Ltda. 
(CNPJ nº 16.745.934/0001-92), Marrob Restaurante Grill Nordeste Ltda. (CNPJ nº 15.607.702/0001-05), Restaurante e Bar 
Melfer Ltda. (CNPJ nº 15.544.867/0001-85), Restaurante e Bar Melfer Ltda. (CNPJ nº 15.544.867/0002-66), Cristiano Petrus 
Melles (CPF nº 032.236.516-32) (em conjunto, os “Fiadores”) e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na 
qualidade de agente fi duciário dos debenturistas (“Agente Fiduciário”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), 
convoca os Srs. titulares das Debêntures (“Titulares de Debêntures” ou “Debenturistas”), a reunirem-se em Assembleia 
Geral de Debenturistas (“Assembleia”), a realizar-se no dia 06 de janeiro de 2021, às 15 horas. Nos termos da Instrução CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência 
online, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Alteração das datas 
de pagamento de amortização de principal e da remuneração das CCB que lastreiam as Debêntures e, consequentemente, 
a alteração das datas de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário e dos Juros Remuneratórios das Debêntures, 
conforme novo cronograma a ser discutido e aprovado em Assembleia (“Repactuação”); (ii) Fixação e pagamento de prêmio 
pela Repactuação devido aos Debenturistas (Waiver fee), a ser discutido e aprovado em Assembleia; (iii) Alteração dos 
eventos de liquidação antecipada parcial ou total e/ou amortização extraordinária parcial ou total das CCB e, 
consequentemente dos eventos de amortização extraordinária das Debêntures, a serem discutidos e aprovados em 
Assembleia; (iv) Constituição de garantias adicionais às Obrigações Garantidas das CCB, a serem discutidas e aprovadas 
em Assembleia; (v) Contratação de assessor jurídico, a ser remunerado com os recursos decorrentes do pagamento das CCB 
e das garantias, inclusive do Fundo de Reserva, de forma a preparar ou revisar, conforme o caso, os aditamentos aos 
Documentos da Operação necessários a refl etir a implementação das deliberações da Assembleia; e (vi) Autorizar a 
Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. 
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido na Escritura de 
Emissão de Debêntures, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada 
exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de 
forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Debenturistas, 
previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para 
ri@grupotravessia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data 
marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identifi cação e, conforme o 
caso, comprovação de poderes para representar Debenturistas devidamente assinados ou com certifi cação digital de 
assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, conforme o caso, em conformidade 
com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Debenturistas deverão acessar o link de acesso a reunião com ao 
menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome 
completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car e 
permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Debenturistas 
presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de 
assinatura eletrônica ou certifi cado digital via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Debenturistas 
presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado digital 
via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.

São Paulo, 23 de dezembro de 2020. 
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

Coopercral Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Cuidando da Renovação Ambiental Local

C.N.P.J 07.664.011/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocados os Cooperados da Coopecral Cooperativa de Trabalho
de Coleta Seletiva Cuidando da Renovação Ambiental Local a participarem da
Assembléia Geral Ordinária (AGO) que se realizará no dia 09/01/2021 (Sabado), nesta
capital sito a Rua Gaivota Nº 59 – Cep: 04895-310- Condominio Habitacional Vargem
Grande- Colonia- Capital- SP em 1º Primeira chamada ás 15:00Hs, Segunda Chamada
as 16:00 Hs, para a ordem do dia: 1º)- Prestação de Contas e Relatório do Conselho
Fiscal Período:( 01/01/2019 a 31/12/2019 ). 2º)- Destinação das Sobras e Perdas do
Periodo: gere ( 01/01/2019 a 31/12/2019 ). São Paulo, 29 de Dezembro de 2.020

Maria Auxiliadora dos Prazeres- Presidente
C.P.F 937.232.108-72 / R.G 13.613.729-5 SSP/SP

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
a usucapião administrativo, prenotado sob nº 800.045 em 03 de setembro de 2020 a
requerimento de Bruno Luiz Lima do Amaral Giudici, brasileiro, solteiro, advogado,
RG nº 34.158-000-4-SSP/SP e CPF nº 361.306.408-11, residente e domiciliado na Rua
Esperanto nº 121, Butantã, cep. 05509-010, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Bruno Luiz do Amaral Giudici, acima
qualificado, requer a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do
artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ,
visando a declaração de domínio sobre: a) o apartamento nº 11, localizado no 1º andar,
com a área comum de 23,91m², área útil de 79,28m², totalizando a área construída de
103,19m², e a fração ideal no terreno de 6,1719m², matriculado sob nº 168.146 e, b)
vaga indeterminada da garagem, localizada no andar térreo, com a área útil de 25,65m²,
área comum de 3,87m², totalizando a área construída de 29,52m², correspondendo
uma fração ideal no terreno de 0,9983m², matriculado sob nº 168.147, ambos do
Edifício Eleny, situado na Avenida dos Imarés nº 88, em Indianópolis – 24º Subdistrito,
de propriedade de Demetre Ambatzoglou, que também se assina Demetre Georges
Ambatzoglou, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 24 anos
exercida pelo autor. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de dezembro de 2020.

29/12/20 e 14/01/21

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ: 33.572.408/0001-97

Retificação de Licença de Instalação
A Rumo Malha Central S.A., torna público que recebeu do IBAMA - Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a 3ª retificação da Licença de 
Instalação nº 1152/2017, referente ao projeto de implantação da Extensão Sul da Ferrovia 
Norte Sul, de Ouro Verde de Goiás/GO à Estrela D’Oeste/SP, contemplando as obras de 
infraestrutura e de superestrutura Ferroviárias no segmento entre o km 0 e o Km 669 + 591, 
incluindo os Pátios de Santa Helena, de Ligação com a Malha Paulista, assim como a 
Interseção de Acesso ao Pátio Ferroviário de Cargas da Ferrovia Norte-Sul com a 
BR-364/GO, em São Simão/GO. Renata Twardowsky Ramalho Bonikowski - Gerente 
Executiva de Sustentabilidade e Meio Ambiente.

ALPHAVILLE S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Alphaville S.A. (“Companhia”), por seu Presidente, Sr. Ricardo Leonel Scavazza, convida os 
Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na assembleia geral extraordinária a ser realizada às 9:30 horas do dia 
28 de janeiro de 2021 (“Assembleia”), de modo exclusivamente virtual, através do sistema eletrônico Microsoft Teams, a fi m 
de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (1) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, 
mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, de 
modo a instituir um comitê de auditoria estatutário na Companhia; (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, inclusive com a renumeração de artigos, para refl etir as alterações previstas no item acima, bem como a alteração 
do artigo 5º do Estatuto Social, para refl etir o valor do capital social e o número de ações atuais da Companhia; (3) deliberar 
sobre a caracterização dos Srs. Felipe Maffi a Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no 
conselho de administração, como conselheiros independentes; (4) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição 
do Sr. Felipe Maffi a Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro 
independente; (5) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e (6) deliberar sobre a eleição do Sr. 
Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Informações 
Gerais: O Manual para Participação na Assembleia e a Proposta da Administração, bem como os demais documentos 
previstos em lei e na regulamentação aplicável, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Cidade São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70, na página de Relações com 
Investidores da Companhia (https://www.alphavilleurbanismo.com.br/ri), na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.
cvm.gov.br) e na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Poderão participar da Assembleia ora convocada 
os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, nos termos do 
artigo 126 da Lei da S.A. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identifi cação, deverão apresentar, na hipótese 
de representação por procuração, instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante, na 
forma detalhada no Manual de Participação na Assembleia. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente virtual, por 
meio do sistema eletrônico Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual de Participação na 
Assembleia. Nesse sentido, não haverá possibilidade de comparecimento físico à Assembleia. Para participar da Assembleia, os 
acionistas deverão solicitar o cadastro através do endereço de e-mail ri@alphaville.com.br, juntamente com o envio da 
documentação necessária, conforme indicado acima e no Manual de Participação na Assembleia, que estabelece em maiores 
detalhes os documentos necessários ao credenciamento prévio, à participação virtual e a forma de recebimento do link de 
acesso à Assembleia. A solicitação de cadastro para participação na Assembleia deverá ser recebida pela Companhia 
impreterivelmente até o dia 26 de janeiro de 2021. A Assembleia será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da 
ICVM 481. A Companhia não se responsabilizará por problemas de conexão que os participantes credenciados possam 
enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como instabilidade na conexão com a 
internet ou incompatibilidade do sistema eletrônico com o equipamento do participante. 

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
Ricardo Leonel Scavazza - Presidente do Conselho de Administração

Capital social

Adiantamento para 
futuro aumento 

de capital

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Em 31 de dezembro de 2017 194.200.000 – (4.869.536) 8.951.500 198.281.964

Integralização de capital 23.600.000 – – – 23.600.000
Lucro líquido do exercício – – 13.730.689 – 13.730.689

Em 31 de dezembro de 2018 217.800.000 – 8.861.153 8.951.500 235.612.653
Adiantamento para futuro aumento de capital – 19.590.022 – – 19.590.022
Prejuízo líquido do exercício – – (18.804.055) – (18.804.055)
Outros resultados abrangentes – – – (8.951.500) (8.951.500)

Em 31 de dezembro de 2019 217.800.000 19.590.022 (9.942.901) – 227.447.121

Ativo 2019 2018
Circulante 242.928 886.493

Caixa e equivalentes de caixa 182.172 808.535
Contas a receber 30.000 30.000
Adiantamento a fornecedores – 176
Tributos a recuperar 8.223 26.182
Despesas antecipadas 22.532 21.600

Não circulante
Investimentos 247.067.165 284.768.165

Total do ativo 247.310.093 285.654.658

INDOAGRI BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 16.587.141/0001-92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - Em reais

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 19.862.972 23.092.005

Fornecedores 51.131 17.209
Obrigações tributárias 1.389 863
Partes relacionadas 19.810.452 19.023.933
Outras contas a pagar – 4.050.000

Não circulante - Outras contas a pagar – 26.950.000
Patrimônio líquido 227.447.121 235.612.653

Capital social 217.800.000 217.800.000
Adiantamento para futuro aumento capital 19.590.022 –
Outros resultados abrangentes – 8.951.500
(Prejuízos) lucros acumulados (9.942.901) 8.861.153

Total do passivo e patrimônio líquido 247.310.093 285.654.658

2019 2018
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas (3.717) 69.964
Equivalência patrimonial (17.849.500) 16.413.000

Lucro (prejuízo) operacional 
 antes do resultado financeiro (17.853.217) 16.482.964
Resultado financeiro (950.657) (2.751.851)

2019 2018
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício antes do IR e da CS (18.803.874) 13.731.112
Ajuste de receitas e 
 despesas não envolvendo caixa
Equivalência Patrimonial 17.849.500 (16.413.000)
Variação cambial líquida de partes relacionadas       786.519 2.752.817
Variação monetária ativa 
 sobre tributos a recuperar (751) (1.724)

(168.606) 69.205
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar 18.710 14.630
Despesas antecipadas (932) (21.600)
Adiantamento a fornecedores 176 (176)
Fornecedores 33.922 (39.733)
Obrigações tributárias 545 105
Outras contas a pagar – 31.000.000
Caixa gerado pelas 
 (aplicado nas) atividades operacionais (116.186) 31.022.432
IR e contribuição social pagos (198) –

2019 2018
Caixa líquido gerado pela 
 (aplicado nas) atividades operacionais (116.385) 31.022.432
Fluxo de caixa das 
 atividades de investimentos
Aquisição de investimento (20.100.000) (54.600.000)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (20.100.000) (54.600.000)
Fluxo de caixa das 
 atividades de financiamento
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 19.590.022 23.600.000
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de financiamento 19.590.022 23.600.000
Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (626.363) 22.432
Caixa e equivalentes de 
 caixa no início de exercício 808.535 786.103
Caixa e equivalentes de 
 caixa no final de exercício 182.172 808.535

Representante Legal Contador Responsável
Alexandre Junior da Silva Nogueira 
CPF 130.049.868-41

TMF Brasil Assessoria Contábil e Empresarial Ltda. 
CRC 2SP-021721/O-1

Marilia Luciana Macedo da Silva 
CRC: 1SP 222927/O-9

2019 2018
Despesas financeiras (164.889) (758)
Variações monetárias e cambiais, líquidas (785.768) (2.751.093)

Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (18.803.874) 13.731.112
Imposto de renda e contribuição social (180) (423)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (18.804.055) 13.730.689
Quantidade de quotas do capital social final 217.800.000 217.800.000

2018 2017
Fluxo de caixa das 
 atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS 13.730.689,41 33.371.675,78
Ajustes de despesas e 
 (receitas) não envolvendo caixa
Variação monetária 
 sobre tributos a recuperar (1.723,99) (3.001,89)
Variação cambial 
 sobre partes relacionadas 2.752.817,19 246.492,43
Equivalência Patrimonial (16.413.000,00) (33.721.500,00)
Provisão para fornecedores – (112.142,54)
Baixa partes relacionadas – 64.500,00

68.782,61 (153.976,22)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber – (7.500,00)
Tributos a recuperar 14.629,66 (12.621,79)
Despesas antecipadas (21.600,00)
Adiantamentos a fornecedores (175,61) 17.981,97
Fornecedores (39.732,55) 34.272,00
Partes relacionadas – 355.955,53
Obrigações tributárias 527,73 (17.773,76)
Outras contas a pagar 31.000.000,00 –

Ativo 2018 2017
Circulante 886.492,95 855.191,17

Caixa e equivalentes de caixa 808.535,24 786.103,40
Contas a receber 30.000,00 30.000,00
Adiantamento a fornecedores 175,61
Tributos a recuperar 26.182,10 39.087,77
Despesas antecipadas 21.600,00 –

Não circulante
Investimento 284.768.165,00 213.755.165,00

Total do ativo 285.654.657,95 214.610.356,17

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 23.092.004,92 16.328.392,55

Fornecedores 17.208,87 56.941,42
Obrigações tributárias 862,99 335,26
Partes relacionadas 19.023.933,06 16.271.115,87
Outras contas a pagar 4.050.000,00 –

Não circulante
Outras contas a pagar 26.950.000,00 –

Total do passivo 50.042.004,92 16.328.392,55
Patrimônio líquido 235.612.653,03 198.281.963,62

Capital social 217.800.000,00 194.200.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados 8.861.153,03 (4.869.536,38)
Outros resultados abrangentes 8.951.500,00 8.951.500,00

Total do passivo
 e patrimônio líquido 285.654.657,95 214.610.356,17

2018 2017
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas 69.963,55 (47.877,67)
Equivalência Patrimonial 16.413.000,00 33.721.500,00

Lucro operacional antes 
 do resultado financeiro 16.482.963,55 33.673.622,33
Resultado financeiro (2.751.851,48) (301.946,55)

Despesas financeiras (758,28) (58.456,01)
Variações monetárias 
 e cambiais, líquidas (2.751.093,20) (243.490,54)

Capital social
Lucros (prejuízos) 

acumulados
Outros resultados 

abrangentes Total
Em 31 de dezembro de 2016 194.200.000,00 (38.240.491,71) 11.340.500,00 167.300.008,29

Lucro do exercício – 33.370.955,33 – 33.370.955,33
Outros Resultados Abrangentes – – (2.389.000,00) (2.389.000,00)

Em 31 de dezembro de 2017 194.200.000,00 (4.869.536,38) 8.951.500,00 198.281.963,62
Integralização de capital 23.600.000,00 – – 23.600.000,00
Lucro líquido do exercício – 13.730.689,41 – 13.730.689,41

Em 31 de dezembro de 2018 217.800.000,00 8.861.153,03 8.951.500,00 235.612.653,03

2018 2017

Caixa gerado pelas
 atividades operacionais 31.022.431,84 216.337,73
IR e CS pagos – (2.629,61)
Caixa líquido gerado 
 pelas atividades operacionais 31.022.431,84 213.708,12
Fluxo de caixa das 
 atividades de investimentos
Aquisição de investimentos (54.600.000,00) –
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimento (54.600.000,00) –
Fluxo de caixa das 
 atividades de financiamentos
Integralização de capital social 23.600.000,00 –
Caixa gerado pelas 
 atividades de financiamentos 23.600.000,00 –
Aumento de caixa e 
 equivalentes de caixa 22.431,84 213.708,12
Caixa e equivalentes de 
 caixa no início de exercício 786.103,40 572.395,28
Caixa e equivalentes de 
 caixa no final de exercício 808.535,24 786.103,40

INDOAGRI BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 16.587.141/0001-92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 - Em reais

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representante Legal Contador Responsável
Alexandre Junior da Silva Nogueira 
CPF 130.049.868-41

TMF Brasil Assessoria Contábil e Empresarial Ltda. 
CRC 2SP-021721/O-1

Marilia Luciana Macedo da Silva 
CRC: 1SP 222927/O-9

2018 2017
Lucro antes do imposto de 
 renda e da contribuição social 13.731.112,07 33.371.675,78

Imposto de renda 
 e contribuição social (422,66) (720,45)

Lucro líquido do exercício 13.730.689,41 33.370.955,33
Quantidade de quotas 
 do capital social final 217.800.000 194.200.000
Lucro líquido por quota do 
 capital social no final do exercício 0,06 0,17
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GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.
CNPJ/MF nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 3530053865-0 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Outubro de 2020.
I. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13.10.2020, às 10h, na sede social da Companhia, na 
Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, Jaguaré, CEP 05348-000, na Capital do Estado São Paulo. 
II. Convocação e Presenças: 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 S.A.”), tendo em 
vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, con-
forme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. III. Composi-
ção da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Kaito Pablo Bueno e secretariados pela 
Sra. Patrícia Bicudo Barbosa. V. Ordem do dia: (i) alteração do objeto social; e (ii) consolidação 
do estatuto social da Companhia. IV. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovam: (i) a alteração do objeto social 
da Companhia, para inclusão das seguintes atividades: “43) carga e descarga; 44) depósitos 
de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; 45) navegação de apoio 
marítimo, portuário e atividades auxiliares dos transportes aquaviários; 46) treinamento em de-
senvolvimento profi ssional e gerencial; 47) descontaminação e outros serviços de gestão de re-
síduos; e 48) serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel”, passando o 
Artigo 4, a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4. A Companhia tem como objeto social: 1) 
Serviços de acondicionamento, coleta e transporte de resíduos sólidos originários de estabeleci-
mentos industriais, comerciais e áreas de serviços; 2) Gerenciamento de resíduos industriais, in-
cluindo consultoria técnica e de gestão de empresas; 3) Serviços de acondicionamento, coleta e 
transporte de resíduos sólidos originários de estabelecimentos de saúde e de ambulatórios, des-
de que caracterizados como grande gerador; 4) Serviços de acondicionamento, coleta e trans-
porte de resíduos sólidos originários de entes públicos, desde que caracterizados como grande 
gerador; 5) A coleta e transporte de resíduos originários de estabelecimentos industriais, comer-
ciais e da área de serviços com utilização de equipamentos próprios ou de terceiros; 6) Tratamen-
to e recuperação de borras oleosas e aquosas; 7) A captação, tratamento e distribuição de água; 
8) Projeto e operação de sistemas de tratamento de água, efl uentes e disposição de resíduos in-
dustriais; 9) Serviços de conservação de áreas verdes, ajardinamento e refl orestamento; 10) Con-
servação de áreas verdes, ajardinamento, fl orestamento, refl orestamento, semeadura, adubação 
e congêneres; 11) Serviços de limpeza interna e externa de edifi cações; 12) Imunização, higieni-
zação e limpeza de prédios e condomínios (dedetização); 13) Conservação e limpeza industrial 
de equipamentos; 14) Soluções ambientalmente adequadas, envolvendo dimensionamento e lo-
gística no acondicionamento, coleta e transporte de resíduos sólidos industriais, comerciais, de 
áreas de serviços, de estabelecimentos de saúde e de ambulatórios, até o seu destino fi nal; 15) 
Realização de análises laboratoriais e caracterização de efl uentes líquidos e resíduos sólidos; 16) 
Investigação, análise e remediação de áreas degradadas; 17) Assessoria técnico-operacional em 
serviços de gestão de resíduos industriais que envolvam: 17.1) dimensionamento de equipa-
mentos de acondicionamento, coleta e frota de veículos; 17.2) plano de retirada e periodicidade 
de transporte até o destino fi nal; 17.3) fi scalização de itinerário, documentação e normas de se-
gurança no transporte de resíduos até o destino fi nal; 18) Serviços de suporte à contratação de 
serviços correlatos ao objeto social; 19) Elaboração de diagnósticos ambientais para empresas e 
entes públicos; 20) Construção e assessoria para implantação de centrais de tratamento e desti-
nação fi nal de resíduos; 21) Construção, montagem e operação de centros de triagem e usinas 
de reciclagem, em qualquer de suas formas, bem como comercialização dos produtos e subpro-
dutos obtidos a partir dessas atividades; 22) Locação de veículos e equipamentos com respecti-
vas equipes de manejo, objetivando a prestação de serviços elencadas nas letras “1”, “3”, “4”, 
“9”, “11” e “14” acima; 23) Locação de veículos e equipamentos; 24) Elaboração de projetos, 
implantação e operação de Unidade(s) de tratamento de resíduos sólidos originários de estabe-
lecimentos de saúde e de ambulatórios; 25) A elaboração de projetos, implantação, construção 
e operação de usinas para triagem de resíduos/sucatas ou assemelhados inservíveis, provenien-
tes de construção civil, bem como, a comercialização de seus subprodutos; 26) A elaboração de 
projetos, implantação, construção e operação de centros de triagem e usinas de reciclagem, em 
qualquer de suas formas, bem como comercialização dos produtos e subprodutos obtidos a par-
tir dessas atividades; 27) A elaboração de projetos, implantação, construção e operação de usi-
na para “compostagem” de resíduos orgânicos, bem como a comercialização de seus subprodu-
tos; 28) Elaboração de projetos, implantação e operação de usina para triagem de resíduos/su-
catas ou assemelhados inservíveis, provenientes de construção civil, bem como, a comercializa-
ção de seus subprodutos; 29) Assessoria na obtenção de benefício fi scal aos produtos não co-
mercializáveis das empresas; 30) Armazenagem de produtos, subprodutos e resíduos industriais; 
31) Descaracterização de produtos e subprodutos das empresas; 32) Elaboração de projetos, im-
plantação e operação de estações de manipulação, “blendagem” e transbordo de resíduos sóli-
dos urbanos, como também resíduos líquidos, categorizados pela legislação vigente como “ IIA 
e IIB “, e também as mesmas atividades para resíduos classe I; 33) Elaboração de projetos, im-
plantação e operação de usina para “compostagem” de resíduos orgânicos, bem como a comer-
cialização de seus subprodutos; 34) A prestação de serviços de análises, consultoria, assessoria 
e caracterização ambiental, com execução de trabalhos de amostragens em chaminés e análises 
laboratoriais de amostras de terceiros; 35) Os serviços citados nas alíneas “1” e “11” acima tam-
bém poderão ser prestados em portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados; 36) Servi-
ços de transporte rodoviário de cargas em geral, interestadual e intermunicipal e Internacional, 
exceto de produtos perigosos e mudanças; 37) Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; 38) 
Participação no capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, cujo objeto social 
seja composto das mesmas atividades que constituem o presente objeto; 39) Locação de cami-
nhões e similares; 40) Locação de máquinas e equipamentos comerciais, tais como contêiner, ca-
çambas; 41) A prospecção de novos negócios e serviços no setor de resíduos industriais; e 42) A 
comercialização dos produtos e subprodutos obtidos a partir da destinação fi nal de resíduos; 43) 
Carga e descarga; 44) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-
-móveis; 45) Navegação de apoio marítimo, portuário e atividades auxiliares dos transportes 
aquaviários; 46) Treinamento em desenvolvimento profi ssional e gerencial; 47) Descontaminação 
e outros serviços de gestão de resíduos; e 48) Serviços móveis de atendimento a urgências, exce-
to por UTI móvel.” (ii) a consolidação do estatuto social da Companhia no incluso Ane-
xo I, refl etindo a alteração acima indicada. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata após lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os presentes e lavrada sob a forma de sumário. VII. Assinaturas: Kaito Pa-
blo Bueno, Presidente da Mesa e Patrícia Bicudo Barbosa, Secretária da Mesa. Acionistas: Solví 
Participações S.A. e Essencis Soluções Ambientais S.A. Certifi co que esta ata é cópia fi el da lavra-
da no livro de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia. São Paulo, 13.10.2020. Kai-
to Pablo Bueno - Presidente da Mesa; Patricia Bicudo Barbosa - Secretária da Mesa. JU-
CESP nº 500.919/20-3 em 26.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Estatuto Social - GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A. 
CNPJ/MF nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 3530053865-0. Capítulo 1º - Denominação, Sede 
e Prazo de Duração: Artigo 1. A Companhia, sob o tipo de sociedade por ações, tem a de-
nominação de GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., e reger-se-á 
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem 
sede na Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, Jaguaré, CEP 053.48-000, na Capital do Estado São 
Paulo. § 1º - A critério da Assembleia Geral de Acionistas, a Companhia poderá abrir e extinguir 
fi liais ou quaisquer outros estabelecimentos no país ou no exterior. Artigo 3. A Companhia tem 
prazo indeterminado de duração. Capítulo 2º - Objeto Social: Artigo 4. A Companhia tem 
como objeto social: 1) Serviços de acondicionamento, coleta e transporte de resíduos sólidos ori-
ginários de estabelecimentos industriais, comerciais e áreas de serviços; 2) Gerenciamento de re-
síduos industriais, incluindo consultoria técnica e de gestão de empresas; 3) Serviços de acondi-
cionamento, coleta e transporte de resíduos sólidos originários de estabelecimentos de saúde e 
de ambulatórios, desde que caracterizados como grande gerador; 4) Serviços de acondiciona-
mento, coleta e transporte de resíduos sólidos originários de entes públicos, desde que caracte-
rizados como grande gerador; 5) A coleta e transporte de resíduos originários de estabelecimen-
tos industriais, comerciais e da área de serviços com utilização de equipamentos próprios ou de 
terceiros; 6) Tratamento e recuperação de borras oleosas e aquosas; 7) A captação, tratamento e 
distribuição de água; 8) Projeto e operação de sistemas de tratamento de água, efl uentes e dis-
posição de resíduos industriais; 9) Serviços de conservação de áreas verdes, ajardinamento e re-
fl orestamento; 10) Conservação de áreas verdes, ajardinamento, fl orestamento, refl orestamento, 
semeadura, adubação e congêneres; 11) Serviços de limpeza interna e externa de edifi cações; 
12) Imunização, higienização e limpeza de prédios e condomínios (dedetização); 13) Conserva-
ção e limpeza industrial de equipamentos; 14) Soluções ambientalmente adequadas, envolven-
do dimensionamento e logística no acondicionamento, coleta e transporte de resíduos sólidos in-
dustriais, comerciais, de áreas de serviços, de estabelecimentos de saúde e de ambulatórios, até 
o seu destino fi nal; 15) Realização de análises laboratoriais e caracterização de efl uentes líqui-
dos e resíduos sólidos; 16) Investigação, análise e remediação de áreas degradadas; 17) Assesso-
ria técnico-operacional em serviços de gestão de resíduos industriais que envolvam: 17.1) dimen-
sionamento de equipamentos de acondicionamento, coleta e frota de veículos; 17.2) plano de re-
tirada e periodicidade de transporte até o destino fi nal; 17.3) fi scalização de itinerário, documen-
tação e normas de segurança no transporte de resíduos até o destino fi nal; 18) Serviços de su-
porte à contratação de serviços correlatos ao objeto social; 19) Elaboração de diagnósticos am-
bientais para empresas e entes públicos; 20) Construção e assessoria para implantação de cen-
trais de tratamento e destinação fi nal de resíduos; 21) Construção, montagem e operação de 
centros de triagem e usinas de reciclagem, em qualquer de suas formas, bem como comerciali-
zação dos produtos e subprodutos obtidos a partir dessas atividades; 22) Locação de veículos e 
equipamentos com respectivas equipes de manejo, objetivando a prestação de serviços elenca-
das nas letras “1”, “3”, “4”, “9”, “11” e “14” acima; 23) Locação de veículos e equipamentos; 
24) Elaboração de projetos, implantação e operação de Unidade(s) de tratamento de resíduos só-
lidos originários de estabelecimentos de saúde e de ambulatórios; 25) A elaboração de projetos, 
implantação, construção e operação de usinas para triagem de resíduos/sucatas ou assemelha-
dos inservíveis, provenientes de construção civil, bem como, a comercialização de seus subpro-
dutos; 26) A elaboração de projetos, implantação, construção e operação de centros de triagem 
e usinas de reciclagem, em qualquer de suas formas, bem como comercialização dos produtos e 
subprodutos obtidos a partir dessas atividades; 27) A elaboração de projetos, implantação, cons-
trução e operação de usina para “compostagem” de resíduos orgânicos, bem como a comercia-
lização de seus subprodutos; 28) Elaboração de projetos, implantação e operação de usina para 
triagem de resíduos/sucatas ou assemelhados inservíveis, provenientes de construção civil, bem 
como, a comercialização de seus subprodutos; 29) Assessoria na obtenção de benefício fi scal aos 
produtos não comercializáveis das empresas; 30) Armazenagem de produtos, subprodutos e re-
síduos industriais; 31) Descaracterização de produtos e subprodutos das empresas; 32) Elabora-
ção de projetos, implantação e operação de estações de manipulação, “blendagem” e transbor-
do de resíduos sólidos urbanos, como também resíduos líquidos, categorizados pela legislação 
vigente como “ IIA e IIB “, e também as mesmas atividades para resíduos classe I; 33) Elabora-
ção de projetos, implantação e operação de usina para “compostagem” de resíduos orgânicos, 
bem como a comercialização de seus subprodutos; 34) A prestação de serviços de análises, con-
sultoria, assessoria e caracterização ambiental, com execução de trabalhos de amostragens em 
chaminés e análises laboratoriais de amostras de terceiros; 35) Os serviços citados nas alíneas 
“1” e “11” acima também poderão ser prestados em portos, aeroportos, fronteiras e recintos al-
fandegados; 36) Serviços de transporte rodoviário de cargas em geral, interestadual e intermuni-

cipal e Internacional, exceto de produtos perigosos e mudanças; 37) Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos; 38) Participação no capital social de outras sociedades, nacionais ou estran-
geiras, cujo objeto social seja composto das mesmas atividades que constituem o presente obje-
to; 39) Locação de caminhões e similares; 40) Locação de máquinas e equipamentos comerciais, 
tais como contêiner, caçambas; 41) A prospecção de novos negócios e serviços no setor de resí-
duos industriais; e 42) A comercialização dos produtos e subprodutos obtidos a partir da desti-
nação fi nal de resíduos; 43) Carga e descarga; 44) Depósitos de mercadorias para terceiros, ex-
ceto armazéns gerais e guarda-móveis; 45) Navegação de apoio marítimo, portuário e atividades 
auxiliares dos transportes aquaviários; 46) Treinamento em desenvolvimento profi ssional e ge-
rencial; 47) Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; e 48) Serviços móveis de 
atendimento a urgências, exceto por UTI móvel. Capítulo 3º - Capital Social: Artigo 5. O ca-
pital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$ 79.264.824,00, dividido em 79.264.824 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 
1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º - 
É vedado à Companhia emitir partes benefi ciárias. Artigo 6. A propriedade de ações presumir-
-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Qualquer 
transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Regis-
tro de Transferência de Ações Nominativas”. Artigo 7. Mediante solicitação de qualquer dos 
acionistas, a Companhia deverá emitir certifi cados de ações. Os certifi cados de ações da Compa-
nhia deverão ser assinados por 2 Diretores, ou em conjunto com um procurador constituído nos 
termos do § 3º do Artigo 17 deste Estatuto. Capítulo 4º - Assembleia Geral: Artigo 8. A As-
sembleia Geral reunir-se-á: (a) ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o encer-
ramento do exercício social; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia 
assim o exigirem, conforme exigido pela legislação ou pelo próprio Estatuto. Artigo 9. A Assem-
bleia Geral será convocada pela Diretoria, representada por 2 Diretores, com antecedência míni-
ma de 8 dias, observadas as demais disposições legais atinentes e será presidida por qualquer 
dos acionistas, o qual convidará alguém, dentre os presentes para secretariar os trabalhos. Arti-
go 10. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador cons-
tituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou ins-
tituição fi nanceira. Artigo 11. Ressalvadas as exceções previstas na Lei 6.404/76, a Assembleia 
Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, um quarto do capital social com direito de voto e, em segunda convocação, instalar-se-
-á com qualquer número. Artigo 12. Ressalvadas as exceções legais, as deliberações da Assem-
bleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral. § 
Único - As seguintes matérias dependem de aprovação dos acionistas em Assembleia Geral: a) 
abertura e extinção de fi liais ou quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país ou no 
exterior; b) aquisição, oneração ou alienação, pela Companhia, a qualquer título, de participação 
em outras sociedades, ou ainda a sua participação em consórcios ou em grupo de sociedades; c) 
aprovação de qualquer operação de fusão, cisão, incorporação de sociedade, incorporação de 
ações ou qualquer outra forma de reorganização societária que envolva a Companhia, as ações 
ou valores mobiliários de sua emissão; d) a constituição de ônus reais e a prestação de garantias 
a obrigações de terceiros; e) aprovar a política de remuneração e benefícios dos empregados da 
Companhia, bem como, decidir sobre qualquer participação dos empregados nos lucros ou resul-
tados da Companhia; f) defi nir e aprovar o Código de Conduta da Companhia; g) emissão de 
quaisquer valores mobiliários ou de opções de compra de valores mobiliários de emissão da 
Companhia; h) aprovação do pagamento ou alteração das disposições estatutárias a respeito da 
distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de participação 
no lucro, inclusive dividendos intermediários ou intercalares; i) aprovação da dissolução ou liqui-
dação da Companhia, total ou parcial, judicial ou extrajudicial; j) aprovação de operações da 
Companhia que envolvam: a. contratação de fi nanciamentos ou empréstimos cujos valores iso-
lados sejam superiores a R$ 1.000.000,00; b. contratação de fi nanciamentos ou empréstimos em 
moeda estrangeira; c. alienação de bens do ativo permanente com valor unitário superior a 
R$ 100.000,00; d. constituição de ônus reais com valor superior a R$ 100.000,00; e. assinatura 
de contratos com clientes públicos ou privados cuja receita mensal seja superior a R$ 500.000,00; 
f. a aquisição de bens destinados à manutenção da capacidade produtiva já existente (capex de 
manutenção) de valor superior a R$ 1.000.000,00; g. a aquisição de bens destinados ao aumen-
to da capacidade produtiva já existente (capex de desenvolvimento) de valor superior a 
R$ 1.000.000,00; e h. celebração de quaisquer contratos que constituam ônus à Companhia, 
com valor individual superior a R$ 100.000,00 por mês, inclusive prestação de garantias a coli-
gadas, controladas, sociedades em que a Companhia participe como sócia quotista ou acionista 
(direta ou indireta) e às sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Companhia. 
Capítulo 5º - Administração: Artigo 13. A Companhia será administrada por uma Direto-
ria. § 1º - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de 
posse no livro próprio, dentro dos trinta dias subsequentes à sua eleição. § 2º - O prazo de ges-
tão estender-se-á até a investidura dos novos administradores eleitos. Capítulo 6º - Diretoria: 
Artigo 14. A Diretoria será composta por até 3 membros, eleitos e destituíveis a qualquer tem-
po pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Artigo 15. A 
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores; a convocação deverá ser 
feita por escrito, sendo admissível inclusive por correio eletrônico, com antecedência mínima de 
2 dias úteis, sendo considerada regularmente instalada a reunião que contar com a presença da 
maioria dos membros em exercício. Artigo 16. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo 
voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. Artigo 17. Observado o disposto 
nos parágrafos deste Artigo, todos os documentos, inclusive contratos, que criem obrigações 
para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia deverão, sob 
pena de não produzirem efeitos contra a mesma, observadas as disposições previstas no artigo 
12, § Único, devendo ser assinados: I - por dois Diretores, em conjunto; II - por 1 Diretor em con-
junto com um procurador constituído nos termos do Artigo 18 deste Estatuto; e III - nos casos 
previstos no § 3º do presente artigo, por 2 procuradores constituídos, em conjunto, nos termos 
do Artigo 18. § 1º - A Companhia poderá ser representada isoladamente por qualquer um de 
seus Diretores ou por um procurador constituído nos termos do artigo 18 (i) na prática dos atos 
de administração perante repartições públicas federal, estadual, municipal, autarquias, empresas 
públicas ou mistas, inclusive representação ativa ou passiva da Companhia, em juízo ou fora 
dele; (ii) na apresentação de propostas em licitações públicas e particulares; (iii) na assinatura de 
correspondência e atos de simples rotina; e (iv) no endosso de títulos para efeitos de cobrança 
ou depósito, inclusive vistos em medições e seus respectivos recebimentos, sempre em nome da 
Companhia, em instituições fi nanceiras. § 2º - A Companhia poderá ser representada nas reu-
niões de sócios ou nas assembleias gerais de sociedades de que a Companhia participe como só-
cia ou acionista: (i) por 1 (um) Diretor, isoladamente; ou (ii) por dois procuradores em conjunto. § 
3º - A Companhia poderá ser representada por 2 procuradores constituídos na forma do Artigo 
18 abaixo perante instituições fi nanceiras, públicas ou privadas, em quaisquer de seus departa-
mentos e divisões, exclusivamente para a assinatura de propostas e documentos em geral para 
abertura de contas bancárias e para operá-las, emissão, assinatura e endosso de cheques, saques 
e recibos, autorização de débitos em conta corrente, transferências e pagamentos por meio de 
cartas, solicitação de extratos de conta corrente e requisição e retirada de talões de cheques, 
compra e venda de moedas estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos contratos de 
câmbio e contratos com clientes públicos e privados e que gerem ônus a companhia respeitan-
do os limites estabelecidos no artigo 12º alíneas (e) e (h). Artigo 18. As procurações outorga-
das pela Companhia deverão ser assinadas por 2 Diretores, em conjunto, devendo especifi car ex-
pressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção de obrigações de que 
trata o Artigo 17 acima, devendo conter expressa vedação quanto à possibilidade de substabe-
lecimento das mesmas, bem como determinar o prazo de respectiva validade, limitando este a, 
no máximo, 1 ano. § Único - As procurações ad judicia outorgadas pela Companhia poderão ser 
assinadas por 1 Diretor isoladamente e a restrição quanto ao prazo previstos no caput deste ar-
tigo não se aplica às procurações ad judicia. As Cartas de Preposição para a representação em 
juízo serão assinadas por 1 Diretor isoladamente. Artigo 19. É vedado aos Diretores e aos pro-
curadores da Companhia obrigar a mesma em negócios estranhos ao objeto social, bem como 
praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fi anças e outras garantias 
que não sejam necessárias à consecução do objeto social, ressalvadas as garantias às socieda-
des de que a Companhia participe como sócia quotista ou acionista (direta ou indireta) e às so-
ciedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Companhia, conforme vier a ser autori-
zado pela Assembleia Geral. Capítulo 7º - Conselho Fiscal: Artigo 20. O Conselho Fiscal da 
Companhia é de caráter não permanente, funcionando somente nos exercícios em que for insta-
lado a pedido dos acionistas, composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao 
qual competirão as atribuições previstas em lei. § Único - A instalação e funcionamento do Con-
selho Fiscal obedecerão ao disposto no artigo 161 da Lei 6.404/76. Capítulo 8º - Exercício 
Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 21. O exercício social coincidirá com o ano 
calendário e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantados o ba-
lanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei, obrigatoriamente auditados por audito-
res independentes registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários. § 1º - Do lucro líquido se-
rão deduzidas: (a) uma parcela de 5%, destinada à constituição da reserva a que se refere o Ar-
tigo 193 da Lei 6.404/76; (b) uma parcela destinada à formação de reservas para contingências, 
caso necessário, na forma do Artigo 195 da Lei 6.404/76; e (c) uma parcela destinada ao paga-
mento do dividendo obrigatório, equivalente a 25% do lucro líquido, nos termos do artigo 202 
da Lei 6.404/76. § 2º - O saldo remanescente fi cará à disposição da Assembleia Geral, à qual ca-
berá deliberar sobre a sua destinação. § 3º - A Companhia poderá levantar balanços semestrais 
ou, ainda, correspondentes a períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, 
dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as disposições legais aplicá-
veis. § 4º - A Assembleia Geral poderá, também, declarar dividendos à conta de lucros acumula-
dos ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual. § 5º - Por deliberação da Assem-
bleia Geral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pa-
gos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base na legislação aplicável. Artigo 
22. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, conforme aplicável, o dividendo será 
pago no prazo de 60 dias da data em que for declarado. Capítulo 9º - Do Juízo Arbitral: Ar-
tigo 23. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal fi cam 
obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que pos-
sa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, efi cácia, inter-
pretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social e disposições da 
Lei 6.404/76. § Único - Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral, qualquer das partes do pro-
cedimento arbitral tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando 
necessário, requerer as medidas cautelares de proteção de direitos, em procedimento arbitral ins-
tituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja-lhe 
concedida, a competência para a decisão de mérito deve ser imediatamente restituída ao tribu-
nal arbitral instituído ou a ser instituído. Capítulo 10º - Liquidação: Artigo 24. A Companhia 
entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que 
estabelecerá a forma da liquidação e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da 
liquidação, elegendo seus membros e fi xando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo 11º 
- Disposições Gerais: Artigo 25. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei 
6.404/76 e demais normas legais pertinentes.

FIP BKO I HOLDING S.A. - CNPJ/ME 21.967.778/0001-44
Demonstrações Financeiras – 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo Circulante 153 2.733 86.859 95.425
Caixa e equivalentes de caixa 4 592 1.773 1.803
Aplicações fi nanceiras  - 2.054 - 2.054
Contas a receber - - 22.053 21.055
Imóveis a comercializar - - 60.658 68.917
Tributos a recuperar 89 87 208 133
Outros ativos 60 - 2.167 1.463
Não circulante 40.361 35.239 6.568 6.615
Contas a receber  - - 541 247
Outros ativos - - 122 -
Contratos de mútuo - - 5.178 5.178
Investimentos 40.361 35.239 - -
Imobilizado  - - 727 1.190
Total do ativo 40.514 37.972 93.427 102.040

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Passivo Circulante 3 312 41.826 41.874
Fornecedores - - 3.561 3.091
Obrigações tributárias 1 1 528 239
Impostos correntes 2 5 556 220
Adiantamento de clientes - - 13.942 17.924
Impostos de recolhimento diferido - - 808 800
Empréstimos e fi nanciamentos - - 21.163 18.175
Outros passivos - 306 1.268 1.425
Não circulante - - - 13.083
Empréstimos e fi nanciamentos - - - 10.141
Adiantamento de clientes - - - 2.942
Patrimônio líquido
Capital social subscrito 42.907 40.787 42.907 40.787
Prejuízos acumulados (2.396) (3.127) (2.396) (3.127)
Patrimônio Líquido 40.511 37.660 40.511 37.660
Participações de não controladores - - 11.090 9.423
Total do patrimônio
 líquido consolidado 40.511 37.660 51.601 47.083
Total do passivo e patrimônio líquido 40.514 37.972 93.427 102.040

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita líquida - - 51.734 32.222
Custos dos imóveis - - (41.512) (26.929)
Lucro bruto - - 10.222 5.293
Despesas/receitas operacionais
Gerais e Administrativas (213) (164) (2.369) (2.541)
Comerciais - - (4.970) (3.321)
Equivalência patrimonial 929 (1.319) - -
Outras despesas/receitas operacionais - (21) (536) (13)
Prejuízo (Lucro líquido) operacional
 antes do resultado fi nanceiro 716 (1.504) 2.347 (582)
Receitas fi nanceiras 23 328 92 398
Despesas fi nanceiras (2) - (698) (1.165)
Lucro líquido (Prejuízo) antes do imposto
 de renda e da contribuição social 737 (1.176) 1.741 (1.349)
Imposto de renda e contribuição social (6) (89) (836) (548)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício  731 (1.265) 905 (1.897)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício atribuível aos: 
Acionistas não controladores - - 174 (632)
Acionistas controladores 731 (1.265) 731 (1.265)

A íntegra das Demonstrações Financeiras
encontra-se à disposição dos Acionistas na Sede Social.

A Diretoria
André Ferreira Felcar - CRC 1SP289252

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800
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COLISÃO:  1313  1979 207 2010 2011 3 208: 2016 2017  2017 2018  2018 2019 307 SEDAN 2007 2008 A3 SEDAN  2016 A3 SPORTBACK 2014 2015 4 AGILE:  2011  2012 2013  2011 2012   2011 3
ARGO:  2018   2020  2017 2018 ASTRA  2010 2011 ATRON  2012 BLAZER  2001 BRAVO 2013 2014 2 C 100: 2004 2005   2003 C3  2015 C3 AIRCROSS  2015 C4 2013 2014 C4 LOUNGE 2013 2014 C4
PALLAS 2012 2013 CAPTIVA  2011 CARGO 815E  2009 CARROCERIA 2000 2001 5 CELTA: 2009 2010  2009 2010   2004   2007  2010 2011 2 CG 125:  1997  2013 2014 2 CG 150:  2015   2006 CG 160
2019 CHOPPER 2017 2018 4 CIVIC: 2016 2017   2014   1998   2015 CLASSE C 2010 2011 CLASSE E 2010 2011 3 CLASSIC: 2004 2005  2009 2010   2011 5 CLIO: 2014 2015  2015 2016   2004   2014
2002 2003 4 COBALT: 2017 2018  2014 2015   2015   2012 4 CORSA:  1996   2012  2008 2009   2000 CRONOS 2018 2019 3 CRUZE: 2017 2018   2014  2011 2012 CR-V  2011 DUCATO   2019 2 DUSTER:
2019 2020  2012 2013 ECOSPORT 2006 2007 ESCORT  1992 ETIOS  2015 2016 7 FIESTA: 2010 2011   2009  2011 2012  2010 2011   2011  2002 2003   2014 2 FIORINO: 2000 2001  2008 2009 2 FIT
2010  2016 2017 3 FOCUS: 2013 2014  2017 2018  2012 2013 FOX  2005 G 310  2020 20 GOL:  2012   2009  2008 2009   2018  2012 2013  2012 2013  1998 1999  2009 2010  2013 2014   1994  2020
2021  2006 2007   2004   1997   1997  2012 2013   2002   2003   1997  2000 2001 3 GOLF:  2005  2013 2014   2015 GRAND LIVINA 2011 2012 GRAND SIENA  2013 3 HB20: 2020 2021   2014   2019
HR-V 2018 2019 3 I30: 2010 2011  2015 2016  2009 2010 IDEA  2008 IX35 2017 2018 KA  2016 KADETT  1993 KICKS 2017 2018 L200 TRITON  2013 LINEA 2014 2015 3 LIVINA: 2012 2013  2010
2011  2010 2011 2 LOGAN: 2013 2014   1994 LS-1634 2011 2012 3 MASTER FURGAO: 2018 2019  2018 2019  2014 2015 MEGANE  1998 1999 3 MONTANA: 2018 2019  2012 2013  2018 2019 NEO
2006 2007 2 NINJA 300:  2015   2014 NXR 160  2017 OMEGA 1992 1993 7 ONIX: 2017 2018  2015 2016  2013 2014   2018  2016 2017   2013  2018 2019 PAJERO FULL  2002 13 PALIO:  2003  2014
2015  2012 2013   1996   2013   1996  2002 2003  2002 2003  2009 2010   2000  2014 2015  2002 2003  1997 1998 PARATI 1999 2000 POLO CLASSIC 1997 1998 6 PRISMA:  2019  2018 2019  2016
2017  2010 2011  2015 2016  2018 2019 RAV4  2015 RENEGADE 2015 2016 S10 2005 2006 3 SANDERO: 2013 2014   2011  2016 2017 SAVEIRO 2013 2014 SERIE 1 2011 2012 SIENA 2006 2007
SONIC 2013 2014 3 SPACEFOX: 2007 2008  2010 2011  2011 2012 2 SPIN: 2019 2020  2013 2014 STILO  2003 5 STRADA: 2019 2020  2014 2015   2013   2008  2010 2011 3 SYMBOL:  2010  2011
2012  2009 2010 TECTOR  2011 TIGUAN 2011 2012 3 TIIDA:  2009  2010 2011  2010 2011 TRACKER  2018 2 TUCSON: 2012 2013  2008 2009 10 UNO: 2009 2010   2013  2015 2016  2011 2012  2012
2013  1995 1996   1995  2010 2011  2012 2013  2011 2012 2 UP: 2019 2020  2017 2018 VECTRA  1998 VERONA 1991 1992 VERSA 2013 2014 2 VOYAGE:  2011  2014 2015 XSARA PICASSO 2010
2011 3 YBR 125: 2007 2008   2011  2012 2013  ENCHENTE:  FIT  2015 KA 2012 2013 LOGAN 2009 2010 YARIS  2019  ROUBO/FURTO:  ASTRA  2009 2010 C4 PALLAS 2007 2008 CITY 2014 2015
COROLLA 2016 2017 GOL  1996 LOGAN 2015 2016 MEGANE  2009 2010 PRISMA  2017 SYMBOL 2012 2013
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DIEGO MARABESI FERRARI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/03/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO RICARDO FERRARI E DE MARCIA MARABESI FERRARI. MARIANA PINHEIRO
MATUO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIO KOITI MATUO E DE MEG NEIVA PINHEIRO MATUO.

FRANCIGLÊDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TORNEIRO CNC, NASCIDO EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PB NO
DIA (20/02/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP, FILHO DE FRANCSICO CALIXT O DE ALMEIDA E DE MARIA ELIZABEL DE OLIVEIRA
ALMEIDA. GLAUCIA PERPÉTUA DE ASSIS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TI, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (31/10/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DOMINGOS DAS NEVES DE ASSIS E DE ZELIA MARIA PERPÉTUA DE ASSIS.

JOSUÉ MANOEL  DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CENOGRAFO, NASCIDO EM MAUÁ, SP NO DIA (20/02/1968), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL  TAVARES DA SILVA E DE JULIA MARIA DA SILVA. IVONEIDE SEVERINA
MACHADO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM CAPOEIRAS, PE NO DIA (10/03/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEVERINA MACHADO DA SILVA.

WILLIAM MACIEL CARNAES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (10/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILLIAM JOSÉ CARNAES E DE VERA LUCIA PACHECO
MACIEL CARNAES. STTEFANY MORAIS MADUREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EDUCADORA FÍSICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (28/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO MORAIS MADUREIRA E DE NILZA APARECIDA
CORREA MADUREIRA.

JOSÉ FONSECA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM CARAVELAS, BA NO DIA (24/01/1952), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCELINO CERQUEIRA DO NASCIMENTO E DE ADELINA FONSECA DO
NASCIMENTO. ELIETE DA COSTA CONCEIÇÃO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CUIDADORA, NASCIDA EM IPECAETÁ, BA NO DIA (25/03/1973),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CAMERINO GOMES DA CONCEIÇÃO E DE ANTONIA ROCHA DA COSTA
CONCEIÇÃO.

LUIZ CLAUDIO GABRIEL VIRISSIMO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR FISCAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/11/
1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CELSO VIRISSIMO DE LIMA E DE MARIA APARECIDA GABRIEL
MARTINS. JESSICA MARIA  DE MELO SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/01/1999),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GENIVAL BATISTA DE SOUZA E DE MARLI APARECIDA DE MELO SOUZA.

ASTÉRIO QUEIROZ DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SANTA FÉ DE MINAS, MG NO DIA (22/10/1969),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCIANO GONÇALVES DE SOUZA E DE BENTA QUEIROZ DE SOUZA.
CICERA MANUEL  FRUTUOSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM BREJO SANTO, CE NO DIA (02/11/1974), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANUEL JOSÉ E DE FRANCISCA ALMEIDA JOSÉ.

ELCIO SARTORI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM BARRINHA, SP NO DIA (23/02/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE STALINE SARTORI E DE JOAQUINA BADIA SAR TORI. VANESSA FRANCO PERETTI, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/11/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE RUY  AFFONSO PERETTI E DE LOIDE FRANCO PERETTI.

JOÃO LUCAS FERREIRA RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE INFORMATICA JUNIOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (23/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ ALBERTO GABRIEL RODRIGUES E DE MARCIA
FERREIRA DA SILVA RODRIGUES. QUÉZIA FERNANDES DA SILVA MATOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE COSME DA SILVA MATOS E DE
MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA MATOS.

ADAILTON SANTOS DE ARAUJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SERRALHEIRO, NASCIDO EM EUNÁPOLIS, BA NO DIA (20/06/1971), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DE ARAUJO E DE ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS. ADRIANA SILVA RORIGUES,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO LOCUTORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/08/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO ADRIANO RODRIGUES E DE MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES.

FELIPE GHIRLANDA VITORINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (17/02/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FREDERICO VITORINO E DE ANGELA ROSA GHIRLANDA VITORINO. NATANY
BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM MIRANDA, MS NO DIA (23/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VIVIANE LUZIA BRITO.

FABRICIO MACEDO SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATOR, NASCIDO EM AURELINO LEAL, BA NO DIA (28/07/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EVERALDO MACEDO SANTOS E DE LIONEZIA SANTOS MACEDO. MIKELLE MACÊDO
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM ITAGIBÁ, BA NO DIA (24/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO SANTANA SANTOS E DE MARIA APARECIDA ROSA MACEDO.

CLEITON ALVES DE FARIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (16/12/1981), RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, FILHO DE JAIR EMIDIO DE FARIA E DE LENIRA ALVES DE FARIA. KATIA GARCIA DE OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/06/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA E DE ANA GARCIA MENDES DE OLIVEIRA.

MANOEL PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIDRACEIRO, NASCIDO EM JEQUIÉ, BA NO DIA (28/02/1979), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALMIRO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA RITA TEIXEIRA. JACIARA SILVA OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO LACTARISTA, NASCIDA EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA NO DIA (06/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILSON SANTOS DE OLIVEIRA E DE JOVELINA SILVA OLIVEIRA.

EDSON LIMA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM RIBEIRÃO PIRES, SP NO DIA (31/01/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E DE MADALENA DE LIMA DOS SANTOS. STEPHANIE
TORRES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ AUGUSTO TORRES PEREIRA E DE MARLI CARVALHO TORRES PEREIRA.

WILLIAM DOUGLAS VISLEI MARIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TATUADOR, NASCIDO EM PIRACICABA, SP  NO DIA (30/04/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CRISTOVÃO MARIN E DE NAÉCIA VISLEI MARIN. SUELLEN ELENA  DE SOUZA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DONIZETE GILSON DE SOUZA E DE SORELE ELENA SILVA DE SOUZA.

MARGARETH DE CAMPOS SALES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM PIRAJU, SP NO DIA (23/04/1966), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LAZARO DE CAMPOS SALES E DE VANDA MENDES SALES. REGINA APARECIDA DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/01/1962), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANA AUGUSTA DE OLIVEIRA.

CARLOS ALBERTO CARREIRA MIRANDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR DE SISTEMAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(03/05/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAMIRO PONTES MIRANDA E DE VIRGINIA CARREIRA
MIRANDA. IVONE GOMES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CORRETORA DE IMÓVEIS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/
08/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E DE MARIA GIVALDA GOMES DOS
SANTOS.

RAFAEL ALMEIDA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA DE PEQUENO PORTE, NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (18/02/1996),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO E DE MARIA EDILMA DE ALMEIDA.
JAQUELINE AMORIM DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/09/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA E DE NEIDE ANDRADE DE AMORIM.

BRUNO TORRES SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/
1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ZAQUEU CERQUEIRA SANTOS E DE REGINA TORRES DA SILVA
SANTOS. JANIELE ALMEIDA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COORDENADORA DE PRODUTOS, NASCIDA EM JEQUIÉ, BA NO DIA (20/
12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ARGOLO DA SILVA E DE JANICE ALMEIDA DA SILVA.

CLEBER LOPES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE CONTROLADORIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS E DE FRANCISCA
MARTINA DOS REIS LOPES SANT OS. AMANDA ARAUJO MORAIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE FINANCEIRO, NASCIDA EM
PIRIPIRI, PI NO DIA (16/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE FRANCISCO MORAIS SILVA E DE
IDALINA MENESES ARAUJO.

JOSEVAN CORTES FAGUNDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM CANÁPOLIS, BA NO DIA (13/01/1981), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO SILVA FAGUNDES E DE MARIA NISIA CORTES FAGUNDES. MAIARA OLIVEIRA
MENDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE DE FARMÁCIA, NASCIDA EM IPIRÁ, BA NO DIA (10/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CRISPINIANO DE OLIVEIRA MENDES E DE MARIVONE MENDES DE OLIVEIRA.

BENEDITO BELARMINO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM SANTA RITA, PB NO DIA (21/01/1947), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CORINA BELARMINO. ADRIANA PEREIRA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM BOM JESUS DA SERRA, BA NO DIA (20/06/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ PEREIRA SANTOS E DE MARIA NILZA SANTOS.

FÁBIO DOS SANTOS MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PREPARADOR DE MATÉRIA PRIMA, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (28/
06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDOMIRO MOREIRA E DE IRACI APARECIDA DOS SANTOS
MOREIRA. BÁRBARA DE LIMA ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE FINANCEIRO, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (03/
08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WELLINGTON SANTOS DE ALMEIDA E DE SILVANIA DE LIMA
MONTEIRO.

MARCIEL DO NASCIMENTO SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDO EM MONTE SANT O, BA NO DIA (04/12/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALFREDO PIRES DOS SANTOS E DE ROSA MARIA FERREIRA DO
NASCIMENTO. ADRIELLE FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MICRO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM AMERICANA, SP NO DIA (25/05/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGENOR JOSÉ FERNANDES E DE VALDILENA ABREU FERNANDES.

ALAN DA SILVA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (12/06/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDEMIR ANTONIO DOS SANTOS E DE MARIA DAS DORES DA SILVA.
ELIANE COSTA BARRETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/12/1995), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIO ALVES BARRETO E DE JOSEFA MARIA DA COSTA BARRETO.

HEBER SALGADO DIAS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/08/1989),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO DIAS E DE MARIA APARECIDA SALGADO DIAS. LETÍCIA TELES
CARVALHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA PROJETISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/10/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RONALD BRICKMAN BELARMINO DE CARVALHO E DE ALESSANDRA DE SOUZA
TELES.

DANIEL AMARAL MANFREDINI,  ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/04/1957), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDO SEGUNDO MANFREDINI E DE NELZA AMARAL MANFREDINI. MARIA
MARTHA GONZALEZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM CAMPINAS, SP  NO DIA (01/04/1959), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO JOSÉ GONZALEZ LOPES E DE RAFAELA GONZALEZ.

LEONARDO RODRIGUES CARAMUJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO EM GUARAREMA, SP NO DIA
(28/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ AUGUSTO CARAMUJO E DE FLÓRIDA RODRIGUES
DO NASCIMENTO CARAMUJO. PAULA MARQUES OBELAR, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO COORDENADORA DE MARKETING, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO OBELAR E DE VERA
LUCIA MARQUES OBELAR.

JULIO CESAR CAETANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TAXISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/10/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CAETANO E DE LOURDES MATEUS CAETANO. NEUSA ANDRADE ROCHA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, NASCIDA EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO, MG NO DIA (20/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS ROCHA E DE CLEMÊNCIA ANDRADE DE ALMEIDA ROCHA.

LUCAS DE MOURA VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/09/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIS ALVES VIEIRA E DE FRANCISCA IRACI DE MOURA VIEIRA. JOANA ELIS OLIVEIRA
ANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA DE IMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (15/04/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO CORREA DE ANDRADE E DE SILVANA OLIVEIRA SILVA.

RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA DE APLICATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/
12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISAAC BEZERRA DE OLIVEIRA E DE ROSA SEVERINA DE
OLIVEIRA. MIRIAM DIAS MACHADO, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO MOTORISTA DE APLICATIVO, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA
(05/10/1958), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORLANDO ARRIADO DIAS E DE SUELY PONTES DIAS.

IVAN ALEJANDRO BATALLAS BONILLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM QUITO - LA VICENTINA, EQUADOR
NO DIA (22/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALCIDES IVAN BATALLAS GUERRA E DE JULIETA
ALEXANDRA BONILLA ACOSTA DE BATALLAS. JÚLIA BARBOSA BARRETO DE CAMPOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL,
NASCIDA EM SALVADOR, BA NO DIA 03/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO HENRIQUE
SANTOS DE CAMPOS E DE ERIKA BARBOSA BARRETO DE CAMPOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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SECA
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou medidas de

apoio aos produtores rurais do Rio Grande do Sul e de Santa Ca-
tarina que perderam as lavouras por causa da seca. As medidas
foram solicitadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) e aprovadas no dia (23). O conselho autorizou
a criação de linha uma emergencial de crédito de custeio para
plantio na mesma área para os pequenos e médios produtores
enquadrados no Pronaf e no Pronamp.

FLORES
O setor de flores e plantas ornamentais vem se recuperando

após as dificuldades enfrentadas com a pandemia do coronaví-
rus, que diminuiu significativamente a demanda e fez com que os
produtores descartassem parte da produção. Para reverter esse
quadro e apoiar o setor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) publicou a Instrução Normativa 64/2020
e disponibilizou no site a lista com mais de 1,8 mil espécies de
flores e plantas ornamentais introduzidas no Brasil.

QUEIJOS
Pesquisa sobre as características dos queijos artesanais da

região do Serro, que reúne 11 municípios localizados a cerca de
300 quilômetros a nordeste de Belo Horizonte, apresentou da-
dos inéditos sobre sua qualidade, tipicidade e identidade.  O es-
tudo avaliou aspectos de queijos artesanais do Serro ao longo do
seu processo de maturação, em condições ambientais.

EROSÃO
Um estudo inédito da Embrapa identificou e mapeou as áreas

suscetíveis e vulneráveis à erosão hídrica em todo o território
brasileiro, gerando mapas que foram disponibilizados à socieda-
de na plataforma tecnológica do Programa Nacional de Levanta-
mento e Interpretação de Solos no Brasil (PronaSolos). Os ma-
pas nacionais de erodibilidade, suscetibilidade e vulnerabilidade
dos solos à erosão hídrica podem ser acessados facilmente por
meio de um sistema de informações geográficas (SigWeb).

FUNDO
O Congresso Nacional debate uma nova opção para investidores

participarem do agronegócio brasileiro, por meio de Projeto de Lei,
que visa a criação dos Fundos de Investimento do Setor Agropecuá-
rio (FIAgro). É uma opção também aos produtores, que passarão a
ter mais opções de crédito, com juros mais baixos. A proposta apro-
vada na Câmara dos Deputados será agora analisada pelos senadores.

APROVADO
O Congresso Nacional aprovou a Política Nacional de Paga-

mento por Serviços Ambientais (PNPSA) que institui o Progra-
ma Nacional de Compensação por Serviços Ambientais (PNC-
SA) e o Fundo Federal de Compensação por Serviços Ambien-
tais (FFCSA). O objetivo da medida é incentivar proprietários
rurais a promoverem ações de conservação ambiental e amplia-
ção da provisão de serviços ambientais, estabelecendo critérios
para a implantação das iniciativas e pagamento ou compensação.

CORREIOS
Em meio aos preparativos para as celebrações do final de ano,

os Correios prestam uma homenagem para um produto que é pre-
sença confirmada na mesa dos brasileiros nesta época: as uvas.
No dia 22 de dezembro, a Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos lançou uma coleção com cinco selos comemorativos,
homenageando cultivares de uvas brasileiras, desenvolvidas pelo
Programa de Melhoramento Genético ‘Uvas do Brasil’.

MEL
Com o aumento crescente da demanda pelo mel brasileiro por

parte dos países importadores, em especial Estados Unidos e União
Europeia, o preço do produto pago ao produtor paranaense registra
recordes consecutivos. No mês de novembro, a elevação foi de 21,46%
em relação ao recebido pelo quilo do produto no mês de outubro. No
acumulado de setembro a novembro a alta registrada foi de 52,13%.
Em 2019, o estado se destacou como maior produtor e exportador de
mel do país. Este ano, o estado registrou, no fim de novembro, um
volume exportado da ordem de 8.975 toneladas do produto.

TRIGO
A comercialização de trigo no mercado doméstico segue len-

ta, com compradores se mostrando abastecidos para este perío-
do de fim de ano. Além disso, agentes consultados pelo Cepea
estão acompanhando a greve dos trabalhadores portuários na Ar-
gentina. A preocupação é que esta paralisação prejudique as im-
portações de trigo e derivados pelo Brasil – destaca-se que a
colheita do cereal está em andamento no país vizinho. Quanto
aos valores do cereal no mercado brasileiro, voltaram a se firmar
na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agrone-
gócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

A Caixa Econômica Fede-
ral pagou na segunda-feira
(28) o auxílio emergencial
para 3,2 milhões de brasilei-
ros nascidos em novembro.
Serão liberados cerca de R$
1,1 bilhão para beneficiários
que não fazem parte do Bolsa
Família, no ciclo 6 de paga-
mentos do programa. Os per-
tencentes ao Bolsa Família re-
ceberam de acordo com o calen-
dário do programa social.

Do total, 49,1 mil receberão
os recursos referentes a parcela
do auxílio emergencial regular,
no valor de R$ 600 (R$ 1,2 mil
para mães chefes de família). Os
demais, 3,2 milhões, serão con-

templados com parcela do auxí-
lio emergencial extensão de R$
300 (R$ 600 para mães chefes
de família).

Os recursos estarão disponí-
veis na poupança social digital e
poderão ser movimentados pelo
aplicativo Caixa Tem. Com ele
é possível fazer compras na in-
ternet e nas maquininhas em di-
versos estabelecimentos comer-
ciais, por meio do cartão de dé-
bito virtual e QR Code. O bene-
ficiário também pode pagar bo-
letos e contas, como água e te-
lefone, pelo próprio aplicativo
ou nas casas lotéricas.

O calendário de pagamentos
do auxílio emergencial é orga-

nizado em ciclos de crédito
em conta poupança social di-
gital e de saque em espécie.
Os beneficiários recebem a
parcela a que têm direito no
período, de acordo com o mês
de nascimento.

Caixa eletrônico
Saques e transferências para

quem recebe o crédito nesta sex-
ta-feira serão liberados a partir
do dia 25 de janeiro. A partir des-
sa data, o beneficiário poderá
retirar o auxílio emergencial no
caixa eletrônico, nas agências da
Caixa ou lotéricas ou usar o apli-
cativo Caixa Tem para transferir
o dinheiro da poupança digital

para contas em outros bancos,
sem o pagamento de tarifas.

O auxílio emergencial cria-
do em abril pelo governo fede-
ral, pago em cinco parcelas de
R$ 600 ou R$ 1,2 mil, foi es-
tendido até 31 de dezembro, por
meio da Medida Provisória
(MP) 1000. O auxílio emergen-
cial extensão será pago em até
quatro parcelas de R$ 300,00
cada; no caso das mães chefes
de família monoparental, o va-
lor é de R$ 600,00.

Somente aqueles que já fo-
ram beneficiados e se enquadram
nos novos requisitos estabeleci-
dos na MP estão recebendo o be-
nefício. (Agência Brasil)

Corredor de Exportação é
preparado para demanda de 2021
A empresa Portos do Paraná

deu início à manutenção da es-
trutura e do sistema operacional
do Corredor de Exportação do
Porto de Paranaguá (Correx).
Nesse período em que a nova
safra de soja ainda se desenvol-
ve no campo, a outra ponta rea-
liza os ajustes e melhorias ne-
cessários para atender a deman-
da de escoamento que deve se
intensificar a partir do final de
fevereiro de 2021, quando ini-
ciam as colheitas.

“Após um ano de embarque
intenso, existe a necessidade de
fazer a conservação eletromecâ-
nica de todos os equipamentos.
Assim, começaremos o próximo
ano preparados para movimentar
ainda mais produtos”, afirma o
diretor de Operações da Portos
do Paraná, Luiz Teixeira da Sil-
va Júnior.

Segundo ele, a manutenção
vem sendo preparada ao longo de
todo o ano porque envolve con-
tratação de empresas terceiriza-
das, compra de material e outros
fatores que exigem um planeja-
mento prévio.

“Tem que ser muito bem pro-
gramada para ser executada.
Quando retomarmos, lá no mês de
fevereiro, o ritmo de embarque
normal do nosso agronegócio,
esses equipamentos nos darão a
confiança de que a gente vai ven-
cer toda a demanda. Esse é o prin-
cipal objetivo, já que os equipa-
mentos trabalharam muito em
2020”, completa Teixeira.

As ações são coordenadas
pelas diretorias de Engenharia e
Manutenção (Dienge) e de Ope-
rações (Dioport), em parceria
com a Associação dos Terminais
do Corredor de Exportação de

Paranaguá (Aocep) e a Associa-
ção dos Operadores Portuários
do Corredor de Exportação do
Porto de Paranaguá (ATEXP).

De janeiro a novembro, pelo
complexo, foram exportadas
cerca de 19,46 milhões de to-
neladas de grãos e farelo, prin-
cipalmente soja (13,34 mi-
lhões). Nesse mês de dezembro,
segundo o diretor, o corredor
deve movimentar em torno de
500 mil toneladas, principal-
mente de milho e farelo de soja.
“É uma quantidade baixa, mas
plenamente justificada pela épo-
ca em que estamos”, comple-
menta.

Para 2021, a expectativa é de
safra recorde. Segundo a Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), o Brasil deve
colher 134,953 milhões tonela-
das de soja e o Porto de Parana-

guá é uma das principais saídas
para o mundo.

A soja exportada pelo Cor-
redor de Exportação tem origem,
principalmente, nos estados do
Paraná (cerca de 70%), Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.

A manutenção será realizada
ao longo do mês de dezembro.
Estão programadas paradas alter-
nadas de modo a não paralisar o
Corredor de Exportação total-
mente. Na faixa, a manutenção
dos equipamentos será iniciada
pelo berço 212, por um período
de 10 dias. Na sequência, será no
berço 214 (por 25 dias) e, por
fim, no 213 (por 34 dias).

Além das manutenções pre-
ventivas, o Correx também pas-
sará por manutenções correti-
vas, preditivas e adequações
para ganhos nos processos pro-
dutivos. (AENPR)

Vacina tem impacto que precisa ser
bem esclarecido, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou no domingo (27) por
meio de redes sociais que exis-
tem quatro laboratórios desen-
volvendo estudos clínicos de
vacinas no Brasil. O post, no en-
tanto, ressalta que nenhum deles
apresentou o pedido de uso
emergencial ou de registro jun-
to à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

“Temos pressa em obter uma
vacina, segura, eficaz e com qua-
lidade, fabricada por laboratóri-
os devidamente certificados.
Mas a questão da responsabili-
dade por reações adversas de
suas vacinas é um tema de gran-

de impacto, e que precisa ser
muito bem esclarecido”, afirma
o presidente.

Bolsonaro afirmou ainda
que, caso exercesse pressões
pela vacina, seria acusado de in-
terferência e irresponsabilidade.

“Tão logo um laboratório
apresente seu pedido de uso
emergencial, ou registro junto à
Anvisa, e esta proceda a sua aná-
lise completa e o acolha, a vaci-
na será ofertada a todos e de for-
ma gratuita e não obrigatória”.

Vacinação
Em entrevista ao programa

Brasil em Pauta, da TV Brasil, o

ministro da Saúde, Eduardo Pa-
zuello, disse que todos os esta-
dos receberão a vacina simulta-
neamente. “Independentemente
da quantidade da vacina, ela será
distribuída igualitariamente den-
tro da proporcionalidade dos
estados”. A entrevista com Pa-
zuello foi ao ar no domingo (27),
às 19h30.

A previsão do Ministério da
Saúde é que 24,7 milhões de
doses de vacinas estejam dispo-
níveis em janeiro. “O cronogra-
ma de distribuição e imunização
é um anexo do nosso plano de
imunização”, disse Pazuello, ao
acrescentar que o cronograma

pode sofrer mudanças. “Você faz
a previsão quando contrata, mas
às vezes adianta, às vezes atrasa,
e a gente vai atualizando esse
cronograma.”

A expectativa de Pazuello é
que alguns grupos prioritários
comecem a receber a primeira
dose da vacina contra a covid-19
no final de janeiro. A vacinação
em massa deve começar a partir
de fevereiro.

Segundo o ministro, a vaci-
nação da população em geral
deve começar cerca de quatro
meses após o término da imuni-
zação dos grupos prioritários.
(Agencia Brasil)

Lewandowski ordena acesso a
mensagens da Operação Spoofing

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou na
segunda-feira (28) que a 10ª Vara
Federal de Brasília compartilhe
com a defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva as men-
sagens colhidas na Operação
Spoofing, que apura a invasão de
celulares de diversas autorida-
des da República por um grupo
de hackers.

A defesa de Lula pediu acesso

às mensagens alegando que nelas
há diferentes menções aos pro-
cessos contra o ex-presidente na
Operação Lava Jato, conforme
série de reportagens da imprensa.

Nas conversas, há por exem-
plo trocas de mensagens entre o
ex-coordenador da Lava Jato no
Paraná, o procurador Deltan
Dallagnol, e o ex-juiz Sergio
Moro, antigo titular da 13ª Vara
Federal de Curitiba, responsável
pela operação.

Os advogados de Lula ale-
gam ser necessário ter acesso ao
teor do inquérito da Spoofing
para identificar a possível parci-
alidade na condução dos proces-
sos contra o ex-presidente.

“Diante da verossimilhança
da alegação e tendo em conta o
direito constitucional à ampla
defesa, defiro, por enquanto, sem
prejuízo de providências ulteri-
ores”, afirmou Lewandowski.

O ministro ordenou o com-

partilhamento, sob supervisão de
peritos da Polícia Federal (PF)
e no prazo de 10 dias, das men-
sagens arrecadadas pela Opera-
ção Spoofing que digam respei-
to a Lula “direta ou indiretamen-
te, bem assim as que tenham re-
lação com investigações e ações
penais contra ele movidas na 13ª
Vara Federal Criminal de Curi-
tiba ou em qualquer outra juris-
dição, ainda que estrangeira”.
(Agencia Brasil)

MRE cria atendimento para tirar
dúvidas de brasileiros em Londres

O Ministério das Relações
Exteriores do Brasil  abriu
mais um canal para esclarecer
dúvidas sobre a suspensão dos
voos procedentes do Reino
Unidos ao país desde o último
dia 23. As informações pode-
rão ser prestadas por meio do

Consulado-Geral em Londres,
por e-mail.

No Brasil, o plantão con-
sular do Ministério das Rela-
ções Exteriores está à dispo-
sição via site.

“O Consulado-Geral tem
ressaltado que a portaria inter-

ministerial que suspendeu os
voos em nada restringe o di-
reito dos nacionais retorna-
rem ao país”, destacou o MRE
em nota. O ministério, no en-
tanto, ressaltou a necessidade
de apresentação de teste nega-
tivo para covid-19 e de decla-

ração de saúde para chegadas
ao Brasil a partir de 30 de de-
zembro.

Entre outras informações, o
canal indica conexões disponí-
veis em capitais europeias para
o deslocamento do Reino Uni-
do ao Brasil. (Agencia Brasil)

Com covid-19, estado de saúde
de Hamilton Mourão é bom

Após ser diagnosticado com
covid-19, o estado geral de saú-
de do vice-presidente Hamilton
Mourão é bom. Em nota, a as-
sessoria da Vice-Presidência in-
formou  na segunda-feira (28)

que Mourão teve dor no corpo,
dor de cabeça e febre, “que não
passou de 38 graus”, o que o le-
vou a fazer o exame.

A confirmação do teste posi-
tivo foi divulgado no domingo (27)

e o vice-presidente já está em iso-
lamento no Palácio do Jaburu.

“De acordo com a recomen-
dação médica, Mourão faz uso
de Hidroxicloroquina, Annita,
Azitromicina e sintomácos (re-

médio para dor e febre). O esta-
do geral de saúde do Vice-Pre-
sidente da República é bom, en-
contrando-se em isolamento na
residência oficial do Jaburu”, diz
a nota. (Agencia Brasil)


