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Apoio do BNDES a empresas
alcança R$ 154 bilhões em 2020
O apoio do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) às empresas
brasileiras no enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus
alcançou R$ 154 bilhões no ano
passado. Os recursos beneficiaram cerca de 390 mil empresas,
que respondem pela geração de
mais de 9,5 milhões de empregos. A informação foi divulgada
na terça-feira (5) pela instituição.
As primeiras medidas foram
tomadas em março de 2020. Na
liberação dos valores, o
BNDES deu prioridade a micro,
pequenas e médias empresas
(MPMEs) e micro empreende-

Itamaraty nega proibição para
importação de vacinas da Índia
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global em 2021
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Britânicos
devem ficar
em casa com
início do 3º
lockdown
no país
O Reino Unido iniciou seu
terceiro lockdown pela covid19, na terça-feira (5), com cidadãos sob ordens de ficar em
casa e o governo pedindo um
último grande esforço nacional para conter o vírus antes que
a vacinação em massa mude o
rumo da pandemia.
O ministro das Finanças,
Rishi Sunak, anunciou um novo
pacote de concessões empresariais no valor de 4,6 bilhões
de libras (6,2 bilhões de dólares) para ajudar a manter as
pessoas empregadas até que as
medidas sejam relaxadas gradualmente, na melhor das hipóteses a partir de meados de fevereiro, mas provavelmente
depois.
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dores individuais (MEIs), que
correspondem a 99,6% do total de beneficiários apoiados.
Segundo a instituição, o
principal destaque foi o Programa Emergencial de Acesso a
Crédito (Peac) que, desde seu
lançamento, no dia 30 de junho,
garantiu R$ 92,1 bilhões a 114,5
mil empresas, dos quais R$ 82,3
bilhões destinados às pequenas
e médias. Ao todo, 47 agentes
financeiros estão habilitados a
contratar empréstimos com a
garantia do Tesouro Nacional
por meio do Fundo Garantidor
de Investimentos, que é o modelo do Peac.
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Brasil registra 56,6 mil casos
de covid-19 e 1,1 mortes
em 24 horas
O Brasil registrou 56.648
novos casos de covid-19 e
1.171 novas mortes pela doença em 24 horas. Os dados estão na atualização diária do Mi-

nistério da Saúde, divulgada na
noite da terça-feira (5) e se referem aos registros feitos desde o boletim de segunda-feira.
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Inep divulga cartão de
confirmação com local
de prova do Enem 2020
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Brasileiros fazem conserto relâmpago no meio do Dakar
Treinamento, preparo e
equipamento fizeram a diferença na terça-feira (5) para a
dupla brasileira Reinaldo Varela e Maykel Justo, que disputam na categoria UTV a vitória na 43ª edição do Rally
Dakar, nas regiões desérticas
da Arábia Saudita. No meio
das dunas e após centenas de
saltos, a quebra de uma junta
homocinética forçou o duo da
equipe Monster Energy CanAm a realizar um conserto relâmpago para substituir o kit
formado pela peça e o eixo
traseiro direito. Com agilidade, Varela e Justo conseguiram trocar o conjunto em
menos de 15 minutos, em uma
operação que demoraria cerca de 1h30 se fosse realizada

em um carro normal e em uma
oficina comum.
“A homocinética é onde vai
conectado o eixo da roda que
transfere a força do motor – ela
toda a força do motor e também
sofre com as batidas do carro
contra o solo. Com a velocidade
constante, subidas íngremes e os
saltos intermináveis que fizemos
hoje nas dunas durante mais de
400km da especial, ela acabou
quebrando”, explica Reinaldo
Varela. “Essa é a hora que o treinamento, a experiência e a qualidade do equipamento que usamos aparecem. No Dakar, nós
carregamos um kit de reparos de
emergência. Felizmente fizemos
a lição de casa e isso nos permitiu continuar na corrida ainda
sonhando em brigar pela ponta”,

resume o piloto da equipe Monster Energy Can-Am.
Campeão do Dakar em 2018,
Varela e o navegador Maykel Justo ainda tiveram um pneu furado,
que foi trocado em pleno deserto
em cerca de seis minutos – o que
rendeu à dupla um atraso de aproximadamente 22 minutos em seu
tempo normal, terminando o dia no
16º lugar. No acumulado da prova,
a dupla está na nona colocação.
O mais difícil do mundo –
“Essas coisas são o que mais
acontece no Dakar. Não é à toa
que essa é a prova mais difícil do
mundo”, pondera Maykel Justo.
“Felizmente, estávamos preparados. Agora é manter o foco e
continuar a andar forte como temos feito”, continua o navegador
da equipe Monster Energy Can-
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Com agilidade eles trocaram em menos de 15 minutos a junta homocinética e eixo da roda. E continuam brigando pela ponta

Am. A vitória no terceiro dia do
Dakar na categoria UTV ficou
com a dupla chilena Francisco
Lopez Contardo e Juan Pablo
Vinagre, que também ocupam a
liderança do Dakar.

Nesta quarta-feira, quarto dia
de competição do Dakar 2021,
a caravana do rally sairá de Wadi
Ad-Dawasir para chegar à capital saudita, Riad. “Se incluirmos
o deslocamento, este é o dia

mais longo de todo o rally. Serão ao todo 813km – uma distância realmente respeitável!
– com 337km de especiais em
alta velocidade”, observa
Maykel Justo.
Dakar em resumo – Disputada inteiramente na Arábia
Saudita, a 43ª edição do Dakar
terá em seus 7.646km um total de 4.767km de especiais –
trechos cronometrados em alta
velocidade. Os restantes
2.879km são correspondentes
aos deslocamentos entre os
pontos de largada e chegada
em cada um dos doze dias. O
roteiro da prova começa e termina Jedá. Reinaldo Varela e
Maykel Justo também contam
com apoio de Norton, Divino
Fogão e Motul.

Dudu Barrichello disputa a F-Regional Europeia em 2021
O sobrenome Barrichello estará de volta aos principais autódromos da Europa em 2021.
Depois de três anos acelerando carros de fórmula nos
Estados Unidos, Dudu Barrichello parte nesta temporada
para um desafio no “velho
continente”. Graças aos patrocínios de Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos, o
piloto de 19 anos se une à
equipe italiana JD Motorsport
para disputar a F-Regional
Europeia.
Último degrau antes das
categorias de base que fazem
os eventos suporte da F1, o
campeonato confere ao vencedor mais de 50% dos pontos necessários para a obtenção da superlicença (25, de
um total de 40). O evento foi
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Após três temporadas nos Estados Unidos, piloto de 19 anos de idade migra para o automobilismo europeu e se une à equipe JD Motorsport

completamente remodelado
para 2021 após fusão com a FRenault Eurocup, e agora tem
como nome oficial “Formula
Regional European Championship by Alpine”.
A partir deste ano, as prin-

cipais escuderias das categorias de base europeias medem
força diretamente em etapas
que prometem grids cheios. A
temporada 2020 teve seis equipes com até três carros competindo a F-Regional e oito na

Eurocup. Agora todas estarão
reunidas, em dez etapas, cada
uma com duas provas.
A equipe JD Motorsport foi
fundada em 1995 pelos italianos Roberto Cavallari e Alfredo Cappelletti. Desde então, o

time obteve 85 vitórias e teve
seus carros pilotados por brasileiros como Enrique Bernoldi, Gastão Fráguas, Giuliano
Losacco, Alan Hellmeister, Patrick Rocha, Carlos Iaconelli e
Thiago Vivacqua. Além de Bernoldi, outros pilotos com passagem pelo time atingiram a
F1, casos do italiano Gianmaria Bruni e do austríaco Christian Klien.
A escuderia disputou com
dois carros a Eurocup em 2020
e teve seu ponto alto na etapa
de Imola, quando conquistou as
duas poles (uma com o espanhol David Vidales e a outra
com o finlandês William Alatalo) e venceu as duas corridas
com Vidales.
A temporada passada foi a de
melhores resultados para Dudu
Barrichello. Correndo com as

cores da ALE Combustíveis,
que também deverão estar
presentes em sua jornada na
Europa, ele teve uma sólida
participação na USF2000, a
primeira categoria do programa Road to Indycar. Eduardo
ficou com o vice-campeonato, catapultado por três vitórias, nove pódios e três poles. Consistente, ele terminou 16 das 17 corridas do ano
entre os dez primeiros e foi
o único competidor de todo
o grid a completar todas as
voltas de todas as provas em
2020.
Agora Dudu cruza o Atlântico rumo às pistas europeias, a mesma rota empreendida por seu pai em 1990, quando deixou o Brasil para disputar –e vencer– o campeonato da F-Opel Europeia.
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Sistema Cantareira opera
em estado de alerta
Um dos sistemas que abastecem a região metropolitana
de São Paulo, o Cantareira,
está operando com 36,7% da
capacidade, o que é considerado na faixa de alerta pela Companhia de Saneamento Básico
do estado de São Paulo (Sabesp). O estado de alerta –

abaixo de 40% – reduz a quantidade de água que a Sabesp
pode retirar do manancial de
33 mil litros por segundo para
27 mil litros por segundo.
A companhia descartou o risco de desabastecimento na região neste momento, mas reforçou a necessidade do uso cons-

CESAR
NETO
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto está
na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana)
e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter @cesarnetoreal
.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco da história de cada um dos 55 vereadores,
cuja maioria foi reeleita. Talvez acabe se tornando político(a) pra
transformar partidos e as Instituições
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco da história dos mantidos e novos Secretários
do reeleito prefeito e seu vice. Talvez acabe se tornando
político(a) pra transformar partidos e Instituições
.
ASSEMBLEIA (SP)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco da história dos 94 deputados(as) no maior
Parlamento estadual brasileiro. Talvez acabe se tornando
político(a) pra transformar partidos e Instituições
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco da história dos Secretários do governador do
Estado paulista e do seu vice. Talvez acabe se tornando político(a)
pra transformar partidos e Instituições
.
CONGRESSO (BRASIL)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco da história dos 3 senadores e dos 70 deputados federais (por São Paulo). Talvez acabe se tornando político(a)
pra transformar partidos e instituições
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco da história dos Ministros nomeados pelo
Presidente da República e do seu vice. Talvez acabe se tornando
político(a) pra transformar partidos e Instituições
.
PARTIDOS (BRASIL)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco da história dos seus donos ou dos seus sócios preferenciais, além dos eleitos. Talvez acabe se tornando
político(a) pra transformar partidos e Instituições
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
Não importa sua idade. Se você começou a se interessar pela
política durante a pandemia Covid 19 e as eleições 2020, vale
conhecer um pouco dos juízes(as) estaduais e federais, até os 11
ministros do Supremo. Talvez acabe se tornando um deles(as)
pra transformar a nossa Justiça Eleitoral
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feira com 47,9% de sua capacidade total.
Segundo a Sabesp, o sistema
integrado é flexível e permite a
transferências de forma rotineira entre os sistemas produtores para abastecer diferentes
regiões e, consequentemente,
dá mais segurança ao abastecimento. Apesar disso, a Sabesp
afirmou que a economia de

água deve ser um hábito permanente, independentemente da
época do ano.
Entre as dicas da companhia
para economizar água, estão o
uso de vassoura e balde para lavar áreas como garagem e corredores, dentre outras. Mangueiras não devem ser usadas; não dar
descarga à toa, nem usar o vaso
sanitário como lixeira – em ape-

nas 6 segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água.
De acordo com a Sabesp,
também não se deve usar água
corrente para descongelar alimentos. E é preciso ficar atento
a possíveis vazamentos, que podem passar despercebidos e são
grandes causas do desperdício.
(Agência Brasil)

Educação SP abre período de transferências
para escolas do Programa Período Integral
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ciente da água pela população,
evitando desperdícios. O sistema integrado que abastece
a região metropolitana, além
do Cantareira, é composto
por mais seis mananciais:
Alto Tietê, Guarapiranga,
Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Considerando a integração, todo o
sistema opera nesta segunda-

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo recebe até
o dia 12 de janeiro, pedidos de
transferências de alunos que
desejem estudar nas unidades
que fazem parte do Programa
de Período Integral (PEI). O
processo também vale para
transferências entre escolas
com períodos parciais.
Por conta da pandemia, esses pedidos podem ser realiza-

dos online pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED),
diretamente nas escolas que pretendem conseguir a matrícula ou
nas unidades do Poupatempo.
Vale ressaltar que, caso não haja
a possibilidade de vaga na escola desejada, o aluno será direcionado para a unidade mais próxima do seu endereço e que se
enquadre nas suas necessidades.
Nenhum estudante fica sem vaga

na rede estadual paulista.
Mais escolas do Programa
de Ensino Integral
No próximo ano letivo, mais
416 escolas do Programa de
Ensino Integral (PEI) estarão em
funcionamento. O total de unidades que funcionam nesta modalidade vai aumentar de 364,
em 2018, para 1.080 a partir de
2021, representando um cresci-

mento de quase 300%.
As novas escolas manifestaram interesse em aderir ao programa e obedecem aos critérios
estabelecidos pela Secretaria da
Educação, como atender a uma
comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica.
As novas PEIs vão ofertar
254 mil novas vagas para alunos
do Ensino Fundamental – Anos
Finais e Ensino Médio.

Bilhetes para o 1º sorteio da
Nota Fiscal Paulista já estão
disponíveis para consulta
Os bilhetes eletrônicos que
concorrerão ao próximo sorteio
da Nota Fiscal Paulista, que
acontecerá no dia 15 de janeiro,
já estão disponíveis para consulta. A 146ª extração distribuirá 655
prêmios, que contabilizarão um
total de R$ 7,7 milhões, sendo o
principal no valor de R$ 1 milhão.
Os usuários cadastrados no programa podem consultar os bilhetes no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, através do
portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp.
Para esse primeiro sorteio
do ano de 2021, estão participando um total de 8.913.536
consumidores cadastrados, sendo 8.908.953 pessoas físicas e
4.583 condomínios, que efetuaram compras em setembro deste ano e solicitaram notas fiscais
com CPF ou CNPJs (no caso
dos condomínios) nos cupons
fiscais. São ao todo 74.920.444
bilhetes eletrônicos.
Já as 2.836 entidades sem
fins lucrativos que receberam

doações de notas fiscais estão
participando com 10.672.816
bilhetes eletrônicos e vão concorrer a 55 prêmios que totalizam R$ 1 milhão, sendo cinco
no valor de R$ 100.000,00.
Para participar dos sorteios,
o consumidor que pede a Nota
Fiscal Paulista deve se cadastrar
no
site
do
programa
(portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/) e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de
cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez
feito o processo, não é preciso
repeti-lo – a inclusão nos sorteios seguintes é automática.
Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico
para concorrer.
Sobre o programa Nota
Fiscal Paulista
A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra
o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do governo do Estado de São Paulo e reduz, de

fato, a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem
créditos ao efetuar compras de
mercadorias em São Paulo. O
sistema distribui até 30% do
ICMS efetivamente recolhido
pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal 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 também pode solicitar o
documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a
uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e
proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar.
Essa é uma decisão pessoal e
exclusiva do consumidor.
Desde janeiro de 2019 os
consumidores (pessoas físicas e
condomínios) e instituições as-

sistenciais cadastradas no programa passaram a ter seus créditos liberados mensalmente. Os
valores permanecem à disposição dos participantes por um
ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer
momento dentro desse período.
O saldo mínimo para transferência é de R$ 0,99.
O programa conta com 21,1
milhões de participantes cadastrados e, desde seu início, soma
79,2 bilhões de documentos fiscais processados. No total, a
Nota Fiscal Paulista devolveu
aos participantes do programa
R$ 16,7 bilhões, sendo R$ 14,9
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 site
portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/
nfp. Para baixar o aplicativo do
programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.

Governo de SP garante integralidade
de orçamento da FAPESP em 2021
O Governador João Doria
assinou no último dia 30 de dezembro o Decreto nº 65.438, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 31 de dezembro, que garante todos os recursos destinados à pesquisa, ciência e tecnologia em sua integralidade para a Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Universidade de
São Paulo (USP), Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual
Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
O decreto realocará um total de R$ 1,1 bilhão para a Fundação e as universidades estadu-

ais. Por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada, foi
estabelecido que os recursos da
Fundação serão definidos pelo
artigo 271 da Constituição Estadual (redação dada pelo parágrafo 5 do Artigo 11 da LOA).
Por Lei, a FAPESP contará, mensalmente, com a transferência de

1% da Receita Tributária Líquida do Estado.
O decreto publicado foi necessário para ajustar o orçamento geral do Estado e a Desvinculação da Receita Orçamentária
de Estados e Municípios
(DREM) não será aplicada à FAPESP em 2021.

Documentação veicular será
100% digital neste ano
A partir desta segunda-feira
(4/1), a emissão do Certificado de
Registro de Veículo (CRV) será
exclusivamente no formato eletrônico, evitando assim o documento impresso em papel moeda
(papel verde). A medida atende a
uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e trará
maior praticidade ao cidadão, que
poderá acessar o documento direto do seu smartphone.
A resolução nacional determina o lançamento do CRLV-e,
que é a unificação em um único
documento digital o Certificado
de Registro de Veículo (CRV) e
o Certificado de Licenciamento (CRLV). O CRLV-e somente
poderá ser expedido após a qui-

tação dos débitos, encargos e
multas de trânsito.
Caso você já possua o documento de transferência de seu
veículo no papel verde, fique
tranquilo. Ele continuará sendo
válido para veículos adquiridos
antes do dia 4/1/2021.
Se o condutor vender seu carro a partir de amanhã, dia 5/1, e
possuir o documento digital, ele
deve solicitar a Autorização para
Transferência de Propriedade do
Veículo em meio digital (ATPVe). Ela garantirá ao vendedor e
comprador do veículo maior agilidade na transação.
No entanto, a entrega do
CRV original com reconhecimento de firma (ou nota fiscal e

descalque do chassi-veículo
zero km) no momento de compra e venda continua obrigatória,
mediante agendamento na opção
“Retirada/Entrega de documentos-CRV, disponíveis de forma
online no portal do DETRAN.
SP-(www.detran.sp.gov.br) e/ou
do
Poupatempo(www.poupatempo.sp.gov.br).
Para fins de fiscalização, o
motorista poderá apresentar o
CRLV-e na versão digital, via
aplicativo, ou, se preferir, poderá imprimir o documento em
papel comum. No entanto, não
haverá a obrigatoriedade do porte da versão impressa.
Em 2020, o Detran.SP bateu
recorde em atendimentos digi-

tais, foram mais de 125 milhões de interações pela internet, pelos sites e aplicativos
do Detran e Poupatempo. Para
se ter uma ideia, em 2019, foram 47 milhões.
Dos principais serviços,
90% deles já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de ir até uma unidade física do Detran.SP ou posto do
Poupatempo. Além do licenciamento, mais de 70 outros serviços podem ser feitos pela internet, como: renovação de CNH,
transferência de veículos, reabilitação de CNH cassada, pesquisa de débitos e restrições de veículo, consulta de pontuação de
multas, entre outros.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Apoio do BNDES a empresas
alcança R$ 154 bilhões em 2020
O apoio do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) às empresas brasileiras no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus alcançou R$ 154 bilhões
no ano passado. Os recursos beneficiaram cerca de 390 mil
empresas, que respondem pela
geração de mais de 9,5 milhões
de empregos. A informação foi
divulgada na terça-feira (5) pela
instituição.
As primeiras medidas foram
tomadas em março de 2020. Na
liberação dos valores, o BNDES
deu prioridade a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e micro empreendedores
individuais (MEIs), que correspondem a 99,6% do total de beneficiários apoiados.
Segundo a instituição, o
principal destaque foi o Programa Emergencial de Acesso a
Crédito (Peac) que, desde seu
lançamento, no dia 30 de junho, garantiu R$ 92,1 bilhões
a 114,5 mil empresas, dos
quais R$ 82,3 bilhões destinados às pequenas e médias. Ao
todo, 47 agentes financeiros estão habilitados a contratar empréstimos com a garantia do Tesouro Nacional por meio do Fundo Garantidor de Investimentos,
que é o modelo do Peac.
Dos R$ 154 bilhões destinados às empresas brasileiras, R$
20 bilhões foram repassados em
março do Fundo PIS-Pasep, administrado pelo BNDES, para o
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Isso permitiu

que pessoas físicas fizessem saques emergenciais e destinassem parte dos recursos ao consumo. “O repasse também ajudou a economia a se reerguer e
deu fôlego às pessoas físicas”,
destacou o BNDES, por meio de
sua assessoria de imprensa.
Um dos empreendedores
que receberam recursos do BNDES foi Cristóvão Marques Pinto Júnior, sócio de uma rede de
restaurantes de comida italiana
em Manaus. Com a pandemia,
ele chegou a pensar em abandonar o negócio, mas decidiu
seguir em frente. Com o financiamento do BNDES, oferecido por intermédio do Banco
Safra, Cristóvão Marques conseguiu suprir o pagamento da
folha de salários e comprar
novos equipamentos. “Esse
crédito ajudou muito. Ajudou a
não deixar meu sonho morrer,
a continuar com ele e inclusive
a expandir”, afirmou.
Linhas emergenciais
As medidas emergenciais do
banco começaram a ser anunciadas no dia 22 de março. A linha
Crédito Pequenas Empresas,
que oferece crédito para capital
de giro, e que já aprovou R$ 9,1
bilhões, apoiando 27,5 mil empresas, foi uma delas.
O Programa Emergencial de
Suporte ao Emprego (Pese)
aprovou, em duas etapas, R$ 8
bilhões em crédito para pagamento da folha de salários de
funcionários e quitação de verbas trabalhistas. A linha Peac

Maquininhas, voltada para empréstimos oferecidos por agentes financeiros com base nas
vendas feitas por meio das maquininhas de cartão, chegou a R$
3,1 bilhões aprovados para 109
mil empreendedores.
O BNDES Audiovisual
(FSA), outra linha emergencial
criada para o financiamento a
salários, gastos com fornecedores e manutenção da atividade
fim das empresas pertencentes
à cadeia produtiva do setor audiovisual, apoiou 11 empresas
que empregam mais de 7,5 mil
pessoas com R$ 246 milhões.
O banco aprovou também R$
20 milhões não reembolsáveis
para apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
(PD&I) realizados em parceria
com a Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii) e destinados a atender às necessidades do sistema
de saúde do país, ajudando no
combate à pandemia.
O Programa BNDES Crédito Cadeias Produtivas concedeu
financiamento para capital de
giro à cadeia produtiva de grandes empresas, formada majoritariamente por pequenas e médias empresas, atendendo às necessidades de liquidez de 211
empresas, com o montante de
R$ 117 milhões.
Mais segmentos
Também as grandes empresas foram atendidas pelas linhas
de crédito do BNDES. O banco
promoveu a suspensão de paga-

mentos de financiamentos ao
setor privado no total de R$ 13,3
bilhões, beneficiando mais de 29
mil empresas.
Além disso, um consórcio
formado pelo BNDES e mais 15
instituições financeiras contratou R$ 15,3 bilhões na Conta
Covid, para financiamento ao
setor elétrico, de forma a evitar
um aumento maior imediato das
tarifas durante a pandemia.
No setor público, as ações
emergenciais atingiram R$ 3,9
bilhões em suspensões de pagamentos de estados e municípios. O BNDES acelerou ainda a
liberação de financiamentos
contratados por estados no total
de R$ 225 milhões.
Para o setor de saúde, o Programa Salvando Vidas, de financiamento coletivo para a compra de material insumos e equipamentos para santas casas e
hospitais filantrópicos, arrecadou R$ 78 milhões. Desse valor, a metade foi aportada pelo
BNDES.
Já as aprovações do Programa de Apoio Emergencial ao
Combate da Pandemia do Coronavírus somaram R$ 309 milhões para o setor de saúde, contribuindo para a abertura de
2.900 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e enfermaria;
aquisição de 1,7 mil equipamentos médicos, como monitores e
ventiladores pulmonares; 4 milhões de kits de diagnóstico contra a covid-19 e 58,4 milhões de
equipamentos de proteção individual (EPIs). (Agencia Brasil)

Inflação na indústria desacelera
em novembro, após alta recorde
Os preços da indústria subiram 1,39% em novembro de 2020
em relação ao mês anterior. Apesar da alta, houve desaceleração
em relação ao resultado de outubro, quando o índice registrou a
maior alta da série histórica
(3,41%), iniciada em 2014.
O indicador já registra 16
altas consecutivas e elevações
históricas nos acumulados do
ano (18,92%) e dos últimos 12
meses, com 19,69%.
Os dados são do Índice de
Preços ao Produtor (IPP), que
mede a variação dos preços de
produtos na porta da fábrica, sem
impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da
transformação, divulgados na
terça-feira (5) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os valores acumulados são os maiores de toda

a série do IPP, iniciada em janeiro de 2014.
Segundo o IBGE, em novembro, 19 das 24 atividades analisadas apresentaram variações positivas na comparação com o mês
anterior. A atividade alimentar
(2,76%) foi a principal responsável pela elevação do índice.
“O setor representa cerca de
25% do peso do IPP, porém, em
novembro, ao juntar a variação
com o peso, a contribuição no
resultado foi de 0,71 ponto percentual dentro dos 1,39%, ou
seja, um pouco mais da metade
do resultado. Esse já é o quinto
aumento consecutivo de preços
dos alimentos, que acumulam, no
ano, crescimento de 32,01%, o
maior desde 2010, e, em 12
meses, de 35,19%”, disse, em
nota, o gerente do IPP, Manuel
Souza Neto.

De acordo com o gerente,
mesmo com o recuo do dólar
em novembro (3,7% em relação
a outubro), o mercado externo
continuou causando impacto nos
preços do setor, mas também
houve influência de fatores atrelados ao mercado interno.
“No caso do leite, por exemplo, a oferta nas bacias leiteiras
foi muito instável, em um ano no
qual o clima não foi propício, e
a demanda também se manteve
instável por causa do isolamento social. Outros produtos entre
os que mais influenciaram o resultado, como os derivados de
soja e cana de açúcar, tiveram
impacto da entressafra, em um
ambiente de alta de preços no
mercado externo”, afirmou o
pesquisador.
Outras atividades que tiveram influência no resultado do

IPP foram móveis (4,03%), borracha e plástico (3,58%) e fumo
(-2,91%).
As indústrias extrativas, que
haviam acumulado sete resultados positivos até outubro,
tiveram variação negativa em
novembro (-2,05%). Com
isso, o índice acumulado no
ano para essa atividade recuou de 50,31%, em outubro,
para 47,23%, em novembro.
E, no acumulado em 12 meses,
houve também recuo:de 53,64%
para 43,52%.
A indústria química (0,79%)
apresentou o quinto aumento
consecutivo, mas a menor variação positiva no ano. O setor
acumulou variação positiva de
23,04% de janeiro a novembro
de 2020. Em 12 meses, a atividade alcançou 20,90% de alta.
(Agencia Brasil)

Vendas de veículos têm queda de
21,6% em 2020, diz Fenabrave
As vendas de veículos novos
tiveram uma retração de 21,6%
em 2020 na comparação com
2019, segundo balanço divulgado na terça-feira (5), em São
Paulo, pela Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram
emplacados 3,16 milhões de veículos ao longo do ano passado,
contra 4,03 em 2019.
As vendas de automóveis tiveram queda de 28,5% em 2020

na comparação com o ano anterior. Foram comercializados
1,61 milhão de carros no ano
passado, enquanto em 2019 as
vendas chegaram a 2,26 milhões. Em dezembro, os emplacamentos tiveram uma retração de 9,5% em relação ao
mesmo período do ano anterior, com a venda de 194,6 mil
unidades.
Os caminhões registraram
uma retração de 12,3% nas ven-

das acumuladas no ano passado.
Foram emplacadas 89,2 mil unidades no ano e 9,6 mil em dezembro. O resultado do último
mês de 2020 representa uma alta
de 15,7% em relação a dezembro de 2019.
As vendas de motos também
tiveram alta em dezembro, com
o emplacamento de 98,8 mil
unidades, aumento de 5% em
comparação com o último mês
de 2019. No acumulado de

2020, entretanto, a comercialização de motocicletas teve queda de 15% em relação ao ano
anterior, com a comercialização
de 915,5 mil unidades.
Os ônibus registraram queda nas vendas de 33% em 2020,
com a comercialização de 18,2
mil unidades ao longo do ano.
Em dezembro a queda nos emplacamentos ficou em 36,2%,
totalizando 1,5 mil ônibus.
(Agencia Brasil)

FGV: inflação pelo IPC-S
desacelera em dezembro
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 31
de dezembro de 2020 variou
1,07%, ficando 0,14 ponto percentual abaixo da taxa divulgada
na última apuração, em 22 de
dezembro. Seis das sete capitais
pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.
Os dados foram divulgados na
terça-feira (5) pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).
O IPC-S do Rio de Janeiro
de 31 de dezembro de 2020 variou 1,17%, ficando 0,08 ponto
percentual abaixo da taxa regis-

trada na última divulgação. Com
este resultado, o indicador acumulou alta de 5,19% no ano. O
índice de São Paulo variou
0,89%, com 0,14 ponto percentual abaixo da taxa registrada na
última divulgação. O indicador
teve alta de 5,09% em 2020.
Em Belo Horizonte, o percentual foi 1,22%, com 0,25
ponto percentual abaixo da taxa
registrada na última divulgação.
Assim, o indicador acumulou alta
de 5,31% em 2020. Em Brasília,
o índice variou 0,52%, ficando
0,43 ponto percentual abaixo da

taxa registrada na última divulgação. O indicador teve de 4,43%
no ano. O índice de Porto Alegre
subiu 1,40%, com 0,07 ponto
percentual acima da taxa registrada na última divulgação. Com
este resultado, o indicador acumulou alta de 5% no ano.
No Recife, o índice variou
1,50%, ficando 0,12 ponto percentual abaixo da taxa registrada na última divulgação. O indicador teve alta de 6,93% no ano.
O índice de Salvador variou
1,03%, com 0,21 ponto percentual abaixo da taxa registrada na

última divulgação. Com este resultado, o indicador acumulou
alta de 5,08% no ano.
O IPC-S é um índice usado
pela FGV desde 2003 que busca
detectar mudanças de curso na
trajetória dos preços, permitindo monitorar a inflação. São apurados os custos de produtos e
serviços de alimentação, vestuário, saúde e cuidados pessoais,
recreação e transporte, entre
outros. A pesquisa considera a
média dos preços coletados nas
quatro semanas anteriores à data
de fechamento. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Banco Mundial prevê
salto de 4% no PIB
global em 2021
A economia global deve crescer 4% em 2021 depois de encolher 4,3% em 2020, disse o Banco Mundial na terça-feira (5),
embora tenha alertado que o aumento das infecções por covid19 e atrasos na distribuição das vacinas podem limitar a recuperação para apenas 1,6% neste ano.
A previsão semestral do Banco Mundial mostrou que o colapso na atividade devido à pandemia do novo coronavírus foi
ligeiramente menos grave do que o previsto anteriormente, mas
a recuperação também estava mais moderada e ainda sujeita a
consideráveis riscos negativos.
“A perspectiva de curto prazo permanece altamente incerta”,
disse o Banco em um comunicado. “Um cenário negativo em
que as infecções continuem a aumentar e o lançamento de uma
vacina seja adiado pode limitar a expansão global a 1,6% em
2021.”
Com o controle bem-sucedido da pandemia e um processo
de vacinação mais rápido, o crescimento global pode acelerar
para quase 5%, disse o banco em seu último relatório de Perspectivas Econômicas Globais.
Mais de 85 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo
coronavírus e quase 1,85 milhão morreram desde que os primeiros casos foram identificados na China, em dezembro de 2019.
A pandemia deve ter efeitos adversos duradouros na economia global, agravando uma desaceleração já projetada antes do
início do surto, e o mundo pode enfrentar uma “década de decepções com o crescimento” a menos que reformas abrangentes
sejam implementadas, disse o Banco Mundial.
Contrações mais superficiais nas economias avançadas e uma
recuperação mais robusta na China ajudaram a evitar um colapso
maior na produção global geral, mas as interrupções foram mais
agudas na maioria dos outros mercados emergentes e economias em desenvolvimento, disse o órgão.
O Produto Interno Bruto agregado de mercados emergentes
e economias em desenvolvimento — incluindo a China — deve
saltar 5% em 2021, após uma contração de 2,6% em 2020.
A economia da China deve expandir 7,9% este ano, depois de
subir 2% em 2020, afirmou o Banco.
Excluindo a China, os mercados emergentes e as economias
em desenvolvimento devem apresentar alta de 3,4% em 2021,
após contração de 5% em 2020.
A renda per capita caiu em 90% dos mercados emergentes e
economias em desenvolvimento, levando milhões de volta à pobreza, com a redução da confiança do investidor, o aumento do
desemprego e a perda de tempo de educação diminuindo as perspectivas de redução da pobreza no futuro, disse o Banco.
A crise também desencadeou aumento nos níveis de dívida
entre os mercados emergentes e economias em desenvolvimento, com a dívida do governo saltando 9 pontos percentuais do
PIB, o maior ganho anual desde o final dos anos 1980.
“A comunidade global precisa agir rápida e vigorosamente
para garantir que a última onda de dívida não termine com crises
de dívida”, disse o relatório, acrescentando que as reduções nos
níveis da dívida seriam a única maneira de alguns países voltarem
à solvência.
O ressurgimento de infecções paralisou uma recuperação
nascente nas economias avançadas no terceiro trimestre, com a
produção econômica desses países agora devendo subir 3,3%
em 2021, em vez de 3,9% como inicialmente previsto, disse o
órgão.
O Banco Mundial projeta que o PIB dos EUA vai expandir
3,5% em 2021, depois de contração estimada de 3,6% em 2020.
A zona do euro deve registrar crescimento da produção de 3,6%
este ano, depois de queda de 7,4% em 2020. (Agencia Brasil)

Britânicos devem ficar em
casa com início do terceiro
lockdown no país
O Reino Unido iniciou seu terceiro lockdown pela covid-19,
na terça-feira (5), com cidadãos sob ordens de ficar em casa e o
governo pedindo um último grande esforço nacional para conter
o vírus antes que a vacinação em massa mude o rumo da pandemia.
O ministro das Finanças, Rishi Sunak, anunciou um novo pacote de concessões empresariais no valor de 4,6 bilhões de libras (6,2 bilhões de dólares) para ajudar a manter as pessoas
empregadas até que as medidas sejam relaxadas gradualmente,
na melhor das hipóteses a partir de meados de fevereiro, mas
provavelmente depois.
O Reino Unido está entre os países mais atingidos pela covid-19, com o segundo maior número de mortes na Europa e
uma economia que sofreu a contração mais acentuada no Grupo
dos Sete durante a primeira onda de infecções, no primeiro semestre do ano passado.
O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o novo lockdown na noite de segunda-feira (4), dizendo que a nova variante do
novo coronavírus, altamente contagiosa, identificada pela primeira vez no Reino Unido, estava se espalhando tão rápido que o
Serviço Nacional de Saúde corria o risco de ficar sobrecarregado em 21 dias.
Só na Inglaterra, cerca de 27 mil pessoas estão hospitalizadas com covid-19, 40% a mais do que durante o primeiro pico
em abril.
“As próximas semanas serão as mais difíceis, mas realmente
acredito que estamos entrando na última fase da luta, porque a
cada vacina em nossos braços, estamos jogando as probabilidades contra a covid-19 e a favor do povo britânico”, disse Johnson.
O Reino Unido começou a administrar duas vacinas, uma feita pela Pfizer e BioNTech e outra pela Universidade de Oxford e
AstraZeneca, e mais de 1 milhão de pessoas já receberam a primeira dose.
Desde o início da pandemia, mais de 75 mil pessoas morreram no Reino Unido em 28 dias após o teste positivo para o novo
coronavírus, de acordo com dados oficiais.
Sob o novo lockdown na Inglaterra, as escolas estão fechadas
para a maioria dos alunos, as pessoas devem trabalhar em casa,
se possível, e todas as lojas não essenciais estão fechadas.
Os órgãos executivos semiautônomos na Escócia, País de
Gales e Irlanda do Norte impuseram medidas semelhantes. (Agencia Brasil)
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Itamaraty nega proibição para
importação de vacinas da Índia
Com um novo terminal interligado a oeste do cais, os
operadores do Porto de Paranaguá preveem movimentar
cerca de 6 milhões de toneladas de granéis sólidos de exportação no 1º trimestre de
2021. Somados, os volumes
esperados de soja, farelo, milho e açúcar representam alta
de 11% em relação ao que foi
exportado nos mesmos três
meses de 2020 - de 5,47 milhões de toneladas.
“Para atender essa demanda vamos precisar do Corredor
de Exportação funcionando
100%. O objetivo é ter máxima produtividade nos três berços a leste do cais e ainda contar com o berço 201, no corredor oeste, e o berço 204”,
destaca o diretor de operações
da Portos do Paraná, Luiz Teixeira da Silva Júnior.
Segundo ele, os berços
201 e 204 tiveram, em 2020,
um aumento significativo do
calado (profundidade disponível para o navio utilizar, quando carregado), passando a 12,5
metros. Além disso, um novo
terminal começa a operar no
Corredor Oeste de Exportação
do Porto de Paranaguá, logo
nos primeiros meses de 2021.
“Isso vai nos trazer possibilidade de trazer ainda mais
carga para Paranaguá. Com essa
capacidade ampliada, que não
tínhamos nos anos anteriores,
e essa estrutura temos todas as
condições de atender os nossos usuários e bater novos recordes na exportação”, prevê
Teixeira.
O novo terminal que se interliga para começar 2021
operando à oeste do cais, pelo
berço 201, é a Cavalca Administração Portuária (CAP).
“Nossa expectativa é começar
a operar logo nos primeiros
meses do ano. Toda a estrutura está pronta e já recebemos o alfandegamento, agora
na última semana de dezembro”, conta o gerente-geral do
terminal, Eulisses Zagonel
Machado.
Segundo Machado, a empresa vai trabalhar, principalmente, com soja – em grão e
farelo – originadas na região
Oeste do Paraná e do estado do
Mato Grosso. “Nossa expectativa é carregar de 60 a 65 mil
toneladas por mês”, completa.
O terminal conta com um
armazém de fundo plano para
50 mil toneladas de carga e é
interligado por correias transportadores até os equipamentos do berço – os dois shiploaders – que têm capacidade de
embarcar cerca de duas mil toneladas hora, cada.

“A operação simultânea de
dois corredores de exportação, no Porto de Paranaguá,
vai possibilitar mais agilidade nos carregamentos, potencialmente diminuindo o
tempo de espera dos navios”,
afirma o gerente da CAP. A
expectativa da Cavalca é exportar 180 mil toneladas de
soja já no primeiro trimestre
de 2021.
No mesmo berço 201, interligado no Corredor Oeste,
está o terminal da Bunge. A expectativa da empresa é exportar, nos primeiros três meses
deste novo ano, 415 mil toneladas de graneis – 235 mil de
farelos de soja e 180 mil de
soja em grão. O volume esperado é 87% maior que o consolidado em 2020, de janeiro
a março de 2020, no berço:
221.532 toneladas de soja em
grão e farelo.
Pelo berço 204, a Pasa espera exportar, no mesmo período, 770 mil toneladas de carga, sendo 420 mil toneladas de
soja (121% a mais que as
189.946 toneladas exportadas
de janeiro a março de 2020,
em grão e farelo) e 350 mil de
açúcar a granel (17% a mais
que as 298.490 toneladas exportadas no primeiro trimestre
em 2020).
Juntos, os nove terminais
privados e os dois públicos interligados no Corredor de Exportação Leste, do Porto de
Paranaguá, esperam movimentar 4.717.000 toneladas de
soja, milho e farelo no primeiro trimestre de 2021. Esse volume representa uma movimentação média de 1.572.333
toneladas por mês.
O volume esperado é quase o mesmo do consolidado na
exportação do complexo em
2020 (4.721.471 toneladas).
De soja, são esperadas quase
3,1 milhões de toneladas. O
volume é um pouco menor do
exportado nos três primeiros
meses de 2020: 3.348.522 toneladas.
De farelo de soja, a expectativa dos terminais é exportar 1.144.000 toneladas no primeiro trimestre de 2021. O
volume será 6,4% maior que
as 1.075.147 toneladas consolidadas no mesmo período
deste ano.
O produto que deve apresentar uma alta significativa é
o milho. A previsão é movimentar 475,5 mil toneladas do
grão de janeiro a março do próximo ano. Em 2020, foram exportadas 297.802 toneladas do
produto pelo Corredor Leste 37% a menos do volume esperado. (Agencia Brasil)

O Ministério das Relações
Exteriores informou na terçafeira (5) que não há qualquer tipo
de proibição oficial do governo
da Índia para exportação de doses da vacina contra o novo coronavírus produzidas por indústrias farmacêuticas daquele
país.
Segundo nota divulgada pelo
Itamaraty, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reuniu-se na segunda-feira (4), em Brasília, com o
embaixador da Índia, para tratar
do assunto.
“As negociações entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e
o Instituto Serum da Índia para a
importação pelo Brasil de quantitativo inicial de doses de imu-

nizantes contra a covid-19 encontram-se em estágio avançado, com provável data de entrega em meados de janeiro”, diz a
nota, assinada pelo Itamaraty em
conjunto com o Ministério da
Saúde,.
No dia 31 de dezembro de
2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a importação, em caráter
excepcional, de 2 milhões de
doses da vacina britânica da
Oxford, produzida em parceria
com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz no Brasil). As doses
importadas foram fabricadas na
Índia. Em reunião com representantes da Fiocruz, a Anvisa disse
que precisa de mais informações
para que o uso emergencial da

vacina no Brasil seja aprovado.
Na segunda-feira (4), o chefe do Instituto Serum da Índia,
Adar Poonawalla, chegou a dizer,
por meio de nota, que as exportações estariam barradas pelo
governo da Índia, até que parte
da população local fosse imunizada. Na ocasião, a Fiocruz disse que o Itamaraty estava negociando a importação das doses
da vacina com autoridades sanitárias da Índia.
A afirmação sobre restrições
à exportação da vacina foi desmentida por Poonawalla em
nota, assinada em conjunto com
o diretor do laboratório indiano
Bharat Biotech, Krishna Ella. A
empresa produz outra vacina
contra a covid-19, a Covaxin. A

empresa negocia a venda de 5
milhões de doses da vacina para
a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC).
Na nota, os representantes
dos dois laboratórios destacaram
a intenção conjunta de fornecer
as vacinas para a Índia e “globalmente” e que as duas empresas
mantêm as atividades de desenvolvimento das vacinas, conforme planejado.
“Agora que duas vacinas receberam autorização de uso
emergencial na Índia, o foco é
na manufatura, fornecimento e
distribuição, para que as populações que mais precisam recebam vacinas de alta qualidade,
seguras e eficazes”, diz o comunicado. (Agencia Brasil)

Denatran publica agenda regulatória
para o biênio 2021-2022
O Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) publicou a
agenda regulatória para o biênio
2021-2022. Entre os temas que
terão atenção especial do órgão nos próximos dois anos
está a revisão do processo de
formação de condutores, a regulamentação de veículos autônomos (sem condutor) e
uma nova regulamentação da
aplicação de multas a pedestres e cicl istas. A portaria com
a nova agenda foi publicada na
segunda-feira (4) no Diário Oficial da União (DOU).
A agenda do próximo biênio
também vai debater a regulamentação do drogômetro, aparelho
similar ao bafômetro e que identifica a ingestão de drogas, mas
que ainda não tem um regula-
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Porto de Paranaguá
prevê 11% de alta
nas exportações de
grãos no 1º trimestre

mento para a implementação do
aparelho nas fiscalizações de
trânsito.
A agenda também vai tratar da
revisão do normativo sobre o
exame toxicológico; das normas
de segurança dos ônibus duplo

piso (dois andares); da regulamentação da inspeção técnica
veicular revisão; da elaboração
de normativos sobre segurança
de motociclistas e revisão do
normativo sobre tacógrafo, entre outros temas.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, pasta a qual o Denatran é ligado, a agenda tem
por finalidade determinar as
matérias de cunho regulatório
ou normativo a serem estudadas pelo departamento em “períodos preestabelecidos para,
em seguida, serem submetidos
para apreciação e aprovação do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), ou em outras instâncias competentes de regulação
mais adequadas”.
De acordo com a portaria,
caberá às coordenações do Denatran a implementação e o
acompanhamento da agenda regulatória. Os temas podem sofrer ajustes, mediante indicação
do Ministério da Infraestrutura.
(Agencia Brasil)

Anvisa diz que não recebeu pedido
de uso emergencial de vacina
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse na
terça-feira (5) que ainda não recebeu nenhum pedido de uso
emergencial ou de registro definitivo de vacinas para covid-19 no
Brasil. A informação foi dada após
nova reunião com técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e
do laboratório Astrazeneca.
A reunião na manhã desta terça-feira tratou de questões sobre a autorização emergencial

do uso das doses da vacina contra a covid-19, desenvolvida pela
Astrazeneca em parceria com a
Fiocruz. Segundo a Anvisa a troca de informações deve continuar nos próximos dias.
“AAnvisa tem atendido todos
os laboratórios que estão desenvolvendo vacinas a fim de orientar e esclarecer questões técnicas para a avaliação de vacinas”,
diz a nota.
No dia 31 de dezembro de

2020, a agência reguladora autorizou a importação, em caráter excepcional, de 2 milhões de
doses da vacina britânica da
Oxford, produzida em parceria
com a Fiocruz no Brasil. As doses importadas são fabricadas
pelo Serum Institute da Índia. No
país asiático, o uso emergencial
do imunizante já foi aprovado.
Na segunda-feira (4), em
outra reunião, a Anvisa disse que
precisa de mais informações

para liberar o uso emergencial
das doses da vacina produzidas
pelo Serum Institute.
Entre as questões levantadas, a Agência quer saber se o
produto do fabricante indiano
é semelhante ao fabricado no
Reino Unido, que teve os dados clínicos aprovados. A Anvisa também questiona se o
método de produção e os materiais utilizados são os mesmos. (Agencia Brasil)

Juiz dá a Lula acesso a mensagens
da Operação Spoofing
O juiz Gabriel Zago Capanema Vianna de Paiva, novo responsável pelo plantão da 10ª Vara
Federal de Brasília, autorizou o
acesso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a
mensagens da Operação Spoofing que apura a invasão de celulares de autoridades por hackers.
O acesso às mensagens foi
determinado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), em
28 de dezembro. A defesa de
Lula solicitou então que o conteúdo fosse entregue, mas o responsável anterior pela 10ª Vara

Federal, o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, negou a requisição, sob o argumento de que
esse tipo de pedido não poderia
ser apreciado durante o recesso
judiciário.
A defesa voltou a acionar o
STF, e Lewandowski oficiou novamente a primeira instância da
Justiça Federal para afirmar que
sua decisão é expressa, devendo
ser cumprida de imediato, o que
ocorreu na terça-feira (5).
O juiz Gabriel Zago Capanema Vianna de Paiva oficiou a Divisão de Contrainteligência da
Diretoria de Inteligência da Po-

lícia Federal para que entregue o
conteúdo pedido pelos advogados
de Lula, nos termos da decisão
do ministro do Supremo.
A defesa do ex-presidente
quer acesso às mensagens sob o
argumento de que nelas há diferentes menções aos processos
contra Lula na Operação Lava
Jato, conforme série de reportagens da imprensa.
Nas conversas, há por exemplo 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.
Na decisão de 28 de dezembro, Lewandowski ordenou o
compartilhamento no prazo de
dez dias, sob supervisão de peritos da Polícia Federal (PF), das
mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que digam respeito ao ex-presidente “direta ou indiretamente, bem assim as que
tenham relação com investigações e ações penais contra ele
movidas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer
outra jurisdição, ainda que estrangeira”. (Agencia Brasil)

Banco do Brasil vai vender 1.404 imóveis
O Banco do Brasil anunciou
a venda de 1.404 imóveis com
descontos que podem chegar a
70%. A oferta abrange casas e
apartamentos com valores que
variam de R$ 15 mil a R$ 21,7
milhões.
A campanha de venda tem
previsão de seguir até o dia 15
de janeiro. Informações sobre
os imóveis podem ser obtidas
por meio deste site.

A Região Nordeste é a que
concentra maior número de
imóveis à venda, com 590 unidades e descontos de até 65%.
Em seguida está a Centro-Oeste: 349 imóveis e descontos de
até 70%.
O banco informou que, em
2020, vendeu 770 imóveis decorrentes de créditos concedidos a inadimplentes. Destes, 684
foram por meio da plataforma

Seu Imóvel BB. As outras vendas foram feitas por meio de leilão online ou por venda direta.
“Para dar segurança ao comprador, o BB garante o pagamento de todas as despesas vinculadas ao imóvel até a transferência da propriedade ao
comprador, como impostos,
taxas de energia, água e gás e
condomínio”, informou, por
meio de nota, o banco.

Portal AgroBB
Desde meados de dezembro,
o banco disponibilizou um outro portal – o AgroBB –, que é
dedicado exclusivamente à venda de imóveis rurais.
Há nesse portal o portfólio
de cerca de 100 propriedades em
todo o território nacional, com
valores que vão de R$ 11 mil
(terreno) a R$ 48 milhões (fazenda). (Agencia Brasil)
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou na terça-feira (5) o cartão de
confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), por meio do qual os inscritos podem consultar o local
onde devem fazer a prova.
O cartão está disponível desde o início da manhã da terça-feira,
segundo o Inep. No documento,
constam também informações como
número de inscrição e o registro da
hora e data do Enem. Consta, ainda
no cartão, a confirmação de que o
participante que pediu atendimento especializado será atendido. O
mesmo serve para o inscrito que
solicitou o tratamento pelo nome

social.
O inscrito pode consultar o cartão na Página do Participante e também pelo aplicativo oficial do Enem.
O Inep aconselha quem vai fazer as
provas que imprima o documento e
leve no dia de realização do exame,
junto com o documento oficial com
foto.
Segundo o Inep, o sistema tem
funcionado sem problemas e algumas reclamações em redes sociais
sobre dificuldade de acesso podem
ter sido causadas por tentativas de
acesso durante a madrugada, quando o cartão de confirmação ainda
não estava disponível.
A atual edição impressa do
Enem será nos dias 17 e 24 de
janeiro. Num projeto piloto, o
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Inep divulga cartão de confirmação
com local de prova do Enem 2020

exame será realizado também
numa versão digital para 100 mil
inscritos, desta vez nos dias 31
de janeiro e 7 de fevereiro. Ao
todo, 5.783.357 inscritos foram
confirmados.

Em alguns casos específicos,
como quando houver problemas
estruturais no local das provas,
o exame poderá ser reaplicado. As
datas para isso são 24 e 25 de
fevereiro. Nessas datas, as pro-

vas serão aplicadas também para
as pessoas que estiverem privadas de liberdade. Em todas as situações, o resultado do Enem
está marcado para ser divulgado
em 29 de março.
As datas da atual edição do
Enem foram divulgadas em junho,
após o Ministério da Educação
anunciar o adiamento do exame,
que seria realizado em novembro,
em razão da pandemia de covid19. À época, estudantes fizeram
campanha para que o governo ou
o Congresso adiassem as provas.
Também poderá pedir para participar da reaplicação da prova em
fevereiro quem estiver diagnosticado com covid-19, nas primeiras
datas de realização das provas. A

solicitação poderá ser feita na Página do Participante do Enem.
O mesmo serve para outras
doenças infectocontagiosas. São
elas: coqueluche, difteria, doença
invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e
outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por
poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, e varicela.
O Inep orienta o participante
que seja acometido por sintomas
de qualquer dessas doenças no
dia ou na véspera da realização
do Enem a entrar em contato
também pela Central de Atendimento, no número 0800-616161, de
modo a agilizar a análise do caso.
(Agencia Brasil)
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Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação para Terceira Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian
Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRA”, “CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos
da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio – CRA – da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização, celebrado em 13
de outubro de 2015, conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para a Terceira
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, de forma
exclusivamente digital e remota, através da plataforma Microsoft Teams, a ser coordenada pela Securitizadora,
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para que, em atenção ao artigo
22, inciso (I) da Instrução Normativa da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“ICVM 600”) deliberem sobre: (i) a
aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado, referente ao exercício social ﬁndo em setembro de
2020; e (ii) autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Securitizadora, realize todos os atos e celebre
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as aprovações da ordem do dia. Ficam os
senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da ICVM 600, as demonstrações
contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas
caso a assembleia em referência não seja instalada em eventual segunda convocação. Não será admitido o uso da
instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Terceira Assembleia Geral de
Titulares dos CRA, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso, disponibilizado pela
Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os Titulares dos CRA
deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias
úteis antes da Terceira Assembleia de Titulares dos CRA, podendo ser encaminhado até o horário de início da
assembleia, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@
grupopan.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física
são: cópia do documento de identidade do titular do CRA; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado. Os documentos necessários para
os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRA e; b) cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/ME: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação para - Terceira Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRA”, “CRA” e “Securitizadora”, respectivamente),
nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio – CRA – da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização,
celebrado em 29 de outubro de 2015, conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação
para a Terceira Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28 de janeiro de 2021, às 11:00 horas, de
forma exclusivamente digital e remota, através da plataforma Microsoft Teams, a ser coordenada pela Securitizadora,
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para que, em atenção ao artigo
22, inciso (I) da Instrução Normativa da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“ICVM 600”) deliberem sobre: (i) a
aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado referente ao exercício social ﬁndo em setembro
de 2020; e (ii) autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Securitizadora, realize todos os atos
e celebre todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as aprovações da ordem do
dia. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da ICVM nº
600, as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas
automaticamente aprovadas caso a assembleia em referência não seja instalada em eventual segunda convocação. Não
será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Terceira
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso,
disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os
Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em
até 2 (dois) dias úteis antes da Terceira Assembleia de Titulares dos CRA, podendo ser encaminhado até o horário de
início da assembleia, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@
grupopan.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física
são: cópia do documento de identidade do titular do CRA; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada
da respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado. Os documentos necessários para
os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRA e; b)
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1018374-36.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Renato Farias de Almeida, CPF
215.812.478-42, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Volkswagen, modelo Gol (Total Flex), cor preta, ano 2014,
placaAYP6936, chassi 9BWAA45U9FP520059, apreendido em 06.10.2017, haja vista o inadimplemento da
cédula de crédito nº 30410-126785468. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2020.
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CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35300326032 Companhia Fechada
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 03 de Agosto de
2020, recebeu a carta de renúncia do Sr. KAZUNARI
MATSUHASHI, ao cargo de membro suplente do
Conselho de Administração da Companhia, com
registro perante a JUCESP nº 461.443/20-0 em
06/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

3258-1822
3258-0273

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 20ª série da 4ª
emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente) a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI (“AGCri”), a ser realizada em primeira convocação, em benefício dos Titulares, no dia 20 de janeiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de
maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A. Aprovar a inclusão da cláusula 17.13.1 no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 20ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora,
celebrado em 05 de maio de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), com a seguinte redação:
“17.13.1. A inclusão, no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, no Anexo II da Escritura de Emissão de CCI e
no Anexo X do Termo de Securitização, de novos empreendimentos, os quais passarão a integrar o conceito de “Empreendimento Imobiliário Elegível”, dependerá da aprovação pelos titulares de CRI, reunidos em Assembleia Geral de
Titulares de CRI, que representem a maioria dos CRIs em Circulação.” B. Mediante a aprovação do item (A) acima,
aprovação para a inclusão dos empreendimentos, relacionados na tabela abaixo, no Anexo I da Escritura de Emissão,
no Anexo II da Escritura de Emissão de CCI e no Anexo X do Termo de Securitização, os quais passarão, para todos os
ﬁns, a ser considerados no conceito de “Empreendimento Imobiliário Elegível”:
(%) do Valor da Oferta
Empreendimentos
Alocado no Empreendimento
Matrículas
LOG Itaitinga
19,91%
13.188 do 1º e 2º Ofício da Comarca de
Itaitinga – Registro Imobiliário
LOG Hidrolândia
18,72%
22.755 do Registro de Imóveis e 1º Tabelionato
de Notas e Protesto de Hidrolândia - GO
C. Medidas a serem tomadas em razão do não envio, até a presente data, ao Agente Fiduciário, dos documentos
conforme listados no Anexo I deste Edital, disponível para consulta no site da Securitizadora (https://www.isecbrasil.com.br); e D. Autorização à LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº
09.041.168/0001-10 (“Devedora”), conjuntamente com a Securitizadora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), pratiquem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitizadora, à Escritura de
Emissão de CCI e à Escritura de Emissão, e de quaisquer outros documentos que sejam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais: A AGCri convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de
participação de forma presencial ou de envio de instrução de voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Securitizadora àqueles Titulares que enviarem ao endereço eletrônico da Securitizadora para gestao@
isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGCri, podendo ser encaminhado até o horário de início de realização da AGCri, 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; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na AGCri, obedecidas as condições legais. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito
de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGCri. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da instrução de voto
à distância em sua página eletrônica (https://www.isecbrasil.com.br) e na página eletrônica da CVM. A instrução de
voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela
ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os
respectivos poderes. Os esclarecimentos relativos às matérias a serem discutidas na AGCri se encontram na Proposta da Administração, a qual está à disposição dos Titulares para consulta na sede da Securitizadora e em suas páginas eletrônicas (https://www.isecbrasil.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
São Paulo, 04 de janeiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
CONVOCAÇÃO de “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA” do “CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA ROOSEVELT” - São Paulo, 04 de janeiro de
2021. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGEM ROOSEVELT - Rua Nestor Pestana,
147. Srs(as) Condôminos(as). Como ADMINISTRADORES deste condomínio, vimos
CONVOCÁ-LOS a participar da ASSEMBLEIA GERAL abaixo discriminada: TIPO:
ORDINÁRIA - DATA DA REALIZAÇÃO: 28/01/2021 (5ª FEIRA) HORÁRIO: 1ª
CONVOCAÇÃO: 18h30 com quórum legal da presença de metade das frações
ideais, ou 2ª CONVOCAÇÃO: 19h00 com qualquer número de presentes.. Local:
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS - ACM - Rua Nestor Pestana, 147 - ORDEM
DO DIA: Item 1: Aprovação das contas referente ao periodo de janeiro/20 a
dezembro/2020; Item 2: Eleição de Síndico e membros do Conselho para o
próximo biênio; Item 3: Deliberação e aprovação da nova previsão orçamentária;
Item 4: Assuntos gerais de interesse do condomínio. Solicitamos o comparecimento
de todos os Srs. Condôminos, principalmente para que haja uma participação
efetiva de cada um nas decisões que afetam a coletividade.
*
É lícito ao Condômino se fazer representar por procurador, o qual deverá
estar munido de procuração lavrada pelo tritular da unidade, conforme relação
em poder da administradora. Qualquer pessoa que não seja o próprio titular, ou
seu cônjuge, só poderá participar com a apresentação de procuração. Caso haja
divergência, ou tenha havido mudança de titularidade, cabe ao interessado a
regularização junto à Administradora em até 24 horas antes da realização da
Assembleia, sem o que a unidade não terá direito a voto.
*
Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não
poderão votar nas deliberações.
*
Finalizando, informamos que o não comparecimento de qualquer Condômino
não o desobrigará do cumprimento das decisões tomadas em Assembleia.
Atenciosamente - Norberto Rodrigues Marto - Síndico
06 - 07 e 08/01

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052956-77.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO RIBEIRO DA ROCHA,
Brasileiro, Casado, RG 155940983, CPF 084.104.198-90, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Associação Pedagógica Rudolf Steiner, alegando em síntese:para cobrança
de R$ 33.391,80 (agosto/2016), referente mensalidades escolares vencidas e não pagas da aluna Kay Kenzier
da Rocha, sua filha. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos
bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela
metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em
execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante
em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o
pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17/12/2020.
05 e 06/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003822-40.2015.8.26.0006 O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery
Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRILHO REALPINTUIRA ELETROSTÁTICA LTDA- ME, CNPJ
02.536.147/0001-26, na pessoa de seu representante legal, a JURANDIR EVANGELISTADA SILVA, CPF
011.074.068-89, e a ELENILDA SALVIANO DE FREITAS, CPF 148.660.188-01, que lhes foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento da
importância de R$ 456.388,93 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa
e três centavos), atualizada até 18/12/2015, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 497.100.447, emitida
em 07/05/2014, no valor de R$ 154.518,21 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e vinte
e um centavos), devidamente corrigida, acrescida de juros de mora, custas processuais e honorários
advocatícios. Encontrandose os réus em lugar incerto e não sabido, e a empresa ré com sede em lugar
desconhecido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida, custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, ciente de que,
nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado,
os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de
oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças
processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo
Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado,
poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês, ficando o executado advertido de que a rejeição dos embargos,
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em
favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de
2020.
05 e 06/01

GMHG PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 03.129.554/0001-81 - NIRE 35300172523
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Em conformidade com o disposto na Lei 6.404/76,
conforme alterada, e no Estatuto Social da GMHG Participações S.A. (“Companhia”), ficam V.Sas. convocadas a
participar da AGE de Acionistas, a ser realizada no dia 15/01/2021, às 10h, em primeira convocação, e no mesmo
dia, às 11h, em segunda convocação, na sede da Companhia, na Rua Iguatemi, 151, 20º andar, cj. 201, Itaim Bibi,
São Paulo/SP, CEP 01451-011, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Aumento do capital social da
Companhia; e (ii) Redução do capital social da Companhia. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à
disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. GMHG Participações S.A.

POWERCOM Comercializadora de Energia S.A

CNPJ/MF 29.883.520/0001-71 - NIRE 35.300.514.319
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.11.2020
Dia, hora, local: 13.11.2020, 10hs., na sede, Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 11º andar, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Francisco Vianna Furquim Werneck Júnior, Secretária: Luciene
Aparecida Machado. Deliberações aprovadas: Alterar o endereço para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 5º
andar, Sala 524-A, Itaim Bibi, São Paulo/SP, alterando o Artigo 2º: Capítulo I do seu Estatuto Social: “Artigo 2º: A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 5º andar, Sala 524-A, Itaim
Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-905, podendo manter ﬁliais, escritórios, agências e representações, mediante resolução
da Diretoria, independentemente de autorização da Assembleia Geral, observadas as exigências legais e estatutárias
pertinentes à matéria”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2020. Acionistas: PowerCom Investimentos e
Participações Ltda. Por Francisco Vianna Furquim Werneck Júnior e Luciene Aparecida Machado, Francisco Vianna Furquim Werneck Júnior. JUCESP 545.984/20-8 em 23.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 35.662.545/0001-48 - NIRE 3530054523-1 - Companhia Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 26.10.2020
1. Data, Hora e Local: 26.10.2020, às 17h00, na sede da RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidência: Sr. Eduardo Siqueira
Moraes Camargo e Secretária: Sra. Érika Natsumi Matsumoto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição de
dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2020 (“Dividendos Intermediários”). 5. Deliberações:
Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo
30 do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício
de 2020, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R$ 43.357.189,91, correspondentes
a R$ 0,07400113403 por ação, à conta da totalidade dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30.09.2020. Os Dividendos
Intermediários ora aprovados serão pagos em 30.10.2020, com base na composição acionária desta data, tudo conforme
termos e condições apresentados nesta reunião. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da
qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão
desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 26.10.2020. Assinaturas: Eduardo Siqueira
Moraes Camargo, Presidente da Mesa e, Érika Natsumi Matsumoto, Secretária. Conselheiros: (1) Eduardo Siqueira
Moraes Camargo; (2) Josiane Carvalho de Almeida; e (3) Érika Natsumi Matsumoto. Certiﬁco que a presente é cópia
ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com
certiﬁcado digital ICP Brasil, Érika Natsumi Matsumoto - Secretária - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil.
JUCESP nº 477.414/20-5 em 12.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 35.662.545/0001-48 - NIRE 3530054523-1 - Companhia Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 16.11.2020
1. Data, Hora e Local: 16.11.2020, às 10h00, na sede da RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidência: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretária: Érika Natsumi Matsumoto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reti-ratiﬁcação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26/10/2020, às 17h00, registrada na JUCESP nº. 477.414/20-5, em 12/11/2020 (“ARCA 26/10/2020”) 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, examinada a matéria constante da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos
presentes, deliberaram: 5.1. Retiﬁcar a ARCA 26/10/2020 no item “5. Deliberações”, para que onde lê-se: “Os
Dividendos Intermediários ora aprovados serão pagos em 30/10/2020, com base na composição acionária desta
data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.” leia-se: “Os Dividendos Intermediários ora
aprovados serão pagos em 19/11/2020, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.” 5.2. Ratiﬁcar todas as demais deliberações da ARCA 26/10/2020, não alteradas na presente reunião, as quais permanecem inalteradas. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que
a certidão desta ata será assinada digitalmente MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 16.11.2020. Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e, Érika Natsumi Matsumoto, Secretária. Conselheiros: (1)
Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Josiane Carvalho de Almeida; e (3) Érika Natsumi Matsumoto. Certiﬁco que
a presente é cópia ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa
- Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil; Érika Natsumi Matsumoto - Secretária - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 500.340/20-1 em 26.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.

CNPJ 09.387.725/0001-59 - NIRE 35.300.352.912 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 18.12.2020
1. Data, Hora e Local: 18.12.2020, às 11h00, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Tamboré, 06460-040, Barueri/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades
exigidas pelo artigo 127, Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de
Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo
comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme permitido pelo §4º, artigo
124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges Martins. 5. Ordem do
Dia: Deliberar sobre o destaque e pagamento de juros sobre o capital próprio. 6. Deliberações: As Acionistas
detentoras da totalidade do capital social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA; 6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista no § 3º, artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o destaque de juros sobre o capital próprio, com
base no Patrimônio Líquido de 31.12.2019 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações
ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R$
1.960.000,00, correspondentes a R$ 1,50372059065 por lote de 1.000 ações, tanto para as ações ordinárias
quanto para as ações preferenciais, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do §
2º do artigo 9º, Lei 9.249/95, o valor líquido de R$ 1.666.000,00, correspondentes a R$ 1,27816250205 por
lote de 1.000 ações, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos em 22.12.2020, conforme base acionária da presente data e serão
imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2020, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que analisar as demonstrações ﬁnanceiras deste exercício social. 7. Encerramento: Nada
mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente MP 2.200-2/2001.
Barueri/SP, 18.12.2020. Assinaturas: Fábio Russo Corrêa, Presidente e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. Acionista: Infra SP Participações e Concessões S.A., por Sr. Fábio Russo Corrêa; e (2)|Encalso Construções Ltda., por Srs. Mário Múcio Eugênio Damha e Marco Aurélio Eugênio Damha. Certiﬁco que a presente
é cópia ﬁel do original, lavrado no livro próprio. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com
Certiﬁcado Digital ICP Brasil, Ana Luiza Borges Martins - Secretária - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP
Brasil. JUCESP 549.825/20-4 em 28.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003087-91.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO SALES DA SILVA,Brasileiro,que
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Banco do Brasil S/A. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua intimação por edital para que, no prazo de 15 dias,
pague o valor de R$ 981.876,94 (31.10.18), devidamente atualizado sob pena de incidência de multa de 10%,
além de honorários advocatícios de 10% sobre o total (art. 523 do CPC). Transcorrido o referido prazo sem
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação,apresente, nos próprios autos,sua impugnação,prazos estes a fluir os 20 supra.Após o prazo sem
impugnação do requerido, será nomeado curador especial. Será o presente edital,por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20/janeiro/2020.

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 à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 799.393 em 26 de agosto de 2020 a
requerimento de MARIA DO SOCORRO ALVES FERNANDES, brasileira, viúva, do lar,
portadora do RG nº 22.023.472-3-SSP/SP, inscrita no CPF nº 353.604.778-57, residente
e domiciliada na Rua Getúlio Cavalcante nº 1.755 aptº 301, Campina Grande-PB;
LISANIA ALVES FERNANDES, brasileira, solteira, vendedora, portadora do RG nº
40.969.918-4-SSP/SP, inscrita no CPF nº 311.987.198-26, residente e domiciliada na
Av. Padre Arlindo Vieira nº 2.992, bloco 5, aptº 31, São Paulo-SP e DIEGO ALVES
FERNANDES, brasileiro, solteiro, motorista, portador do RG nº 45.387.490-3-SSP/SP,
inscrita no CPF nº 353.605.038-74, residente e domiciliado na Av. Padre Arlindo Vieira
nº 2.992, bloco 5, aptº 31, São Paulo-SP, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os requerentes, acima qualificados,
requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do
artigo 216A da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ,
visando a declaração de domínio sobre o apartamento nº 31 do bloco 5 do edifício
Paineira, integrante do Condomínio Residencial Jardim Botânico, situado na Av. Padre
Arlindo Vieira nº 2.992, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 103.657, deste
Registro de propriedade de RUBENS DEVITO e sua mulher MARIA ELENA
ROCAFORTE DEVITO, alegando e comprovando posse mansa e pacifica há 15 anos,
sem oposição e ininterrupta. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogados por mais
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, 04 de janeiro de 2021.
06 e 21/01
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Brasil registra 56,6 mil casos de
covid-19 e 1,1 mortes em 24 horas
Secretário-geral da
ONU recomenda
envio de
observadores à Líbia
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), António Guterres, sugeriu o envio de observadores
internacionais para a cidade de Sirte, porta de entrada para
os principais campos petrolíferos da Líbia, a fim de observar o acordo de cessar-fogo.
Em um relatório provisório ao Conselho de Segurança
sobre os acordos propostos para o monitoramento do cessar-fogo, divulgado nessa segunda-feira (4), o chefe das Nações Unidas disse que uma equipe avançada deveria ser enviada para Tripoli, capital da Líbia, como primeiro passo para
“fornecer as bases de um mecanismo gradual de monitoramento do cessar-fogo da ONU, baseado em Sirte”.
A Líbia, que tem as reservas de petróleo mais importantes no Continente Africano, é um país imerso no caos político e de segurança desde a queda do regime de Muammar
Kadhafi, em 2011.
Desde 2015, duas forças rivais disputam o poder na Líbia.
A Rússia apoia as forças do marechal Khalifa Haftar, enquanto a Turquia defende o Governo de Acordo Nacional
(GAN), reconhecido pela ONU e sediado em Tripoli.
Sob a mediação da ONU, os líderes militares das fações
beligerantes do conflito na Líbia encontraram-se em novembro, pela primeira vez, para discutir a aplicação e o monitoramento de um cessar-fogo que tinha sido anunciado em outubro passado.
O acordo prevê a retirada de todas as Forças Armadas das
linhas de conflito e a saída de todos os mercenários e combatentes estrangeiros no prazo de três meses.
Guterres disse que a Comissão Militar Mista, com cinco
representantes de cada uma das partes rivais, “solicitou que
monitores internacionais individuais desarmados e sem uniformes fossem destacados sob os auspícios das Nações Unidas”, trabalhando em conjunto com equipes de observadores
dos governos rivais “para tarefas específicas de monitoramento e verificação”.
“Os partidos líbios também transmitiram a sua posição
firme de que nenhum destacamento de forças estrangeiras
de qualquer tipo, incluindo pessoal uniformizado das Nações
Unidas, devia ocorrer em território líbio”, acrescentou o secretário-geral.
Guterres lembrou que a comissão acolheu favoravelmente
as ofertas de apoio ao mecanismo de observação por parte
de organizações regionais, incluindo a União Africana, a
União Europeia e a Liga Árabe, sob a proteção da ONU.
A equipe ia providenciar inicialmente “supervisão”, ao longo da estrada costeira, em relação “à remoção de forças militares e mercenários, o destacamento da força policial conjunta e a remoção de resíduos explosivos de guerra, armadilhas e minas”.
“Assim que as condições o permitissem, ampliariam o
trabalho de controle ao triângulo Abu Grein-Bin Jawad-Sawknah, e possivelmente mais além”, acrescentou.
Guterres apelou ainda para o apoio das partes no conflito. “Um cessar-fogo duradouro na Líbia necessita, acima de
tudo, da adesão das partes e dos cidadãos comuns” do país,
disse o secretário-geral, que pediu também respeito do embargo de armas da ONU, amplamente quebrado.
Guterres acrescentou que o destacamento de observadores, sob a égide da Missão de Apoio das Nações Unidas na
Líbia (UNSMIL, na sigla em inglês) ia exigir financiamento
e pessoal dos Estados-membros da organização.
O embaixador da Tunísia na ONU, Tarek Ladeb, atual presidente do Conselho de Segurança, disse esperar a adoção
de uma resolução sobre um mecanismo de monitoramento
do cessar-fogo antes de os membros do órgão discutirem a
UNSMIL, em 28 de janeiro. (Agencia Brasi)

Geleira boliviana
Tuni está
desaparecendo,
dizem cientistas
A geleira Tuni, na Bolívia, está desaparecendo mais rápido
do que o inicialmente previsto, de acordo com cientistas da
nação andina, uma situação que provavelmente agravará a escassez de água que já atinge a capital La Paz, a apenas 60 quilômetros (km) de distância.
Cientistas da Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),
que monitoram Tuni e outras geleiras regionais, disseram à
Reuters que a geleira, antes extensa, foi reduzida a apenas 1
km².
Se antes previam que duraria até 2025, agora dizem que seu
desaparecimento é iminente.
“Todo esse setor já foi coberto de gelo”, disse o glaciologista Edson Ramírez. Em grande parte do antigo caminho da
geleira, agora há apenas restos de rocha, expostos pela primeira vez em séculos.
Embora a geleira esteja recuando desde a Pequena Era Glacial, quando enormes campos de gelo cobriam muitas montanhas andinas, a rápida mudança do clima acelerou o processo,
de acordo com cientistas bolivianos.
Chuvas torrenciais e secas se tornaram mais comuns e a neve
nas montanhas menos estável, disseram.
A mudança climática e o rápido desaparecimento das geleiras coincidiram com uma mudança do campo para as cidades na
Bolívia, afirmam os pesquisadores, pressionando fontes de água
já em redução. (Agencia Brasil)

O Brasil registrou 56.648
novos casos de covid-19 e 1.171
novas mortes pela doença em 24
horas. Os dados estão na atualização diária do Ministério da
Saúde, divulgada na noite da terça-feira (5) e se referem aos registros feitos desde o boletim
de segunda-feira..
O número de novos óbitos
foi o segundo maior desde o início de setembro, perdendo apenas para o dia 30 de dezembro,
quando foram registrados 1.194
novos falecimentos em decorrência do novo coronavírus

Com as novas mortes, as vidas perdidas para a pandemia subiram para 197.732.Na segundafeira, os dados do Ministério da
Saúde sobre a doença traziam
196.561 óbitos. Ainda há 2.550
falecimentos em investigação.
Com os novos casos acrescidos às estatísticas, o total de
pessoas infectadas desde o início da pandemia foi para
7.810.400. Até a última segunda-feira, o sistema do Ministério da Saúde com dados sobre a
pandemia marcava 7.753.752
diagnósticos de covid-19 ao lon-

go da pandemia.
Conforme o painel do Ministério da Saúde, há ainda
649.261 casos ativos em acompanhamento. O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 chegou a 6.963.407.
Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos
domingos e segundas-feiras em
razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de
saúde aos fins de semana. Já às
terças-feiras, os totais tendem a
ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que

são enviadas ao Ministério da Saúde. No caso desta semana, pode
ser acrescido o feriado do dia 1o,
que caiu na sexta-feira.
Estados
No topo da lista dos estados
com mais mortes por covid-19
estão São Paulo (47.222), Rio
de Janeiro (25.837), Minas Gerais (12.083), Ceará (10.042) e
Pernambuco (9.709). Já entre os
últimos no ranking estão Roraima (798), Acre (808), Amapá
(943), Tocantins (1.248) e Rondônia (1.852). (Agencia Brasil)

Prefeitura de SP abre inscrições para
curso profissionalizante no setor de
varejo, atendimento e perecíveis
A Fundação Paulistana, entidade vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo da Prefeitura, abriu inscrições para o PROvarejo, programa realizado pela
Prefeitura em parceria com o
Grupo Carrefour que capacita profissionais para a área
de varejo, perecíveis e atendimento. Com aulas on-line
e ao vivo entre os dias 18 e
29 de janeiro, os interessados
podem se inscrever pelo link:
http://bit.ly/provarejo2021 até
13 de janeiro.
“O PROvarejo é uma estratégia que a Prefeitura tem adotado na atual gestão, que é aproximar o setor privado com a
gestão pública. Dessa maneira, nós capacitamos a população, empregamos essas pessoas, que por vezes estão sem
renda fixa, e por fim, o setor
privado é beneficiado com um
profissional qualificado e preparado para exercer a sua função”, destaca a secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “Além disso, o programa pode ser uma porta de entra-

da para jovens que buscam a sua
primeira oportunidade no mercado de trabalho e também para
aquelas que querem uma recolocação profissional”, completa Aline.
Conceitos
Ministrado pelos professores da Rede C idadã São Paulo,
o curso tem duração de 10
dias úteis, totalizando 20 horas de aula. Além de destacar
os conceitos de atendimento
no setor de varejo, como higiene; perecíveis; logística;
hortifruti; lacticínios e frios,
os encon tros abordam as habilidades socioemocionais de cada
participante, incentivando-os a
explorar suas melhores características e aptidões, de maneira em
que seja possível identificar talentos e habilidades.
“O participante do PROvarejo além da capacitação operacional, também recebe dicas que
lhe darão destaque em entrevistas de emprego, processos seletivos, e até no comportamento
no ambiente de trabalho, características fundamentais no desenvolvimento e crescimento

profissional”, comenta Aline
Cardoso.
Após a conclusão do curso,
cada aluno recebe duas certificações, sendo uma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo, e a segunda da ABRAS
– Associação Brasileira de Supermercados. Realizado desde
setembro de 2019, o programa
já capacitou mais de 190 alunos,
agora aptos para exercer as funções de varejo em supermercados e hipermercados.
Por conta da pandemia do
coronavírus e das medidas de
isolamento social e combate a
aglomerações, as aulas do PROvarejo serão realizadas remotamente pela internet ao vivo. Com
dois horários disponíveis, das 9h
às 11h e das 14h30 às 16h30, os
interessados podem se inscrever
até 13 de janeiro por meio do
link: http://bit.ly/provarejo2021.
Para participar, é necessário ter
mais de 18 anos e ensino médio
completo.
Sobre a Fundação Paulistana
Entidade da administração

indireta da Prefeitura de São
Paulo, vinculada à Secretaria
Municipal Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo,
tem o papel de promover a educação profissional, o trabalho e
a cultura, o desenvolvimento
social, tecnológico, territorial e
econômico solidário, priorizando a periferia da cidade de São
Paulo.
A Fundação Paulistana possui dois equipamentos públicos: o Centro de Formação
Cultural Cidade Tiradentes
(CFCCT) e a Escola Técnica
de Saúde Pública Professor
Makiguti – ambos localizados
na Cidade Tiradentes, distrito da
Zona Leste.
Serviço
Turmas do PROvarejo online
Data: 18 a 29 de janeiro
Horários: 9h às 11h e 14h30
às 16h30
Local: Pela internet, aulas
on-line e ao vivo
Inscrições: até 13 de janeiro no link: http://bit.ly/provarejo2021
Capacitação gratuita

Detran SP libera licenciamento
antecipado de 2021
Motoristas já podem realizar
o licenciamento antecipado de
2021. A providência é para todos os veículos, independentemente do final de placa, e ficará
disponível até 31 de março.
O serviço é oferecido pelo
Detran-SP para facilitar o pagamento do licenciamento junto
com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor),
que poderá ser quitado em cota
única, com desconto, ou parcelado, conforme vencimento definido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de
São Paulo.
Quem não optar por essa
modalidade, poderá aguardar o
calendário de licenciamento
anual, de acordo com o final da
placa (veja quadro abaixo).
No Estado de São Paulo, o licenciamento anual é realizado de
forma 100% digital. Portanto, o
motorista não precisa ir mais a
uma unidade de atendimento do
Detran.SP ou Poupatempo para
emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de
porte obrigatório que permite a
circulação do veículo.
Para licenciar o veículo é
preciso informar o número do
Renavam e pagar via internet
banking, aplicativo ou caixa ele-

trônico, os débitos do veículo –
IPVA, possíveis multas e a taxa
de licenciamento.
Em 2021, não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT,
conforme decisão do Conselho
Nacional de Seguros Privados
(CNSP). O valor da taxa de licenciamento 2021 será de R$
98,91 até o dia 14/01. Quem licenciar o veículo a partir do dia
15/01 deverá pagar o valor de R$
131,80.
O pagamento poderá ser feito via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados (Santander,
Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal) e nas Lotéricas.
Um dia após o recebimento, o
CRLV ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital nos portais do Poupatempo (www. poupatempo.
sp.gov.br), Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br) e Denatran (portal
servicos. denatran.serpro.gov.br),
além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira
Digital de Trânsito – CDT.
O motorista poderá salvar o
documento no próprio celular
ou imprimir na sua casa, em papel sulfite comum.
Para acesso ao aplicativo
CDT, o login é feito com os da-

dos do cadastro no portal de
serviços do Denatran, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a
passo informado.
Licenciamento de veículos
de aluguel
Veículo de uso comercial
(categoria aluguel), como taxis,
van escolar, caminhão de entrega necessita de autorização para
transporte emitida pelo órgão
competente (Prefeitura, ARTESP, EMTU, ANTT, DER ou
EMBRATUR).
No entanto, em função da
Pandemia do Covid-19 , o
Detran.SP prorrogou o prazo
que torna obrigatória a apresentação da autorização. Portanto, o veículo poderá ser licenciado para o respectivo
exercício, mas terá um bloqueio administrativo no seu
cadastro, como medida de segurança, até a apresentação
dessa autorização renovada
em uma unidade do Detran-SP
ou posto do Poupatempo no munícipio de registro do veículo.
Licenciamento de veículos
movidos a GNV
Nos casos de veículos movidos a Gás Natural Veicular –
GNV, para que o licenciamento

seja expedido é necessária prévia aprovação em inspeção de
segurança veicular com a respectiva expedição de Certificado de Segurança Veicular – CSV.
Calendário de licenciamento no Estado de São
Paulo
Quem não optar pelo licenciamento antecipado 2021 pode
aguardar o calendário anual.
Pelo calendário, o licenciamento anual obrigatório no Estado de São Paulo começa em 1º
de abril e vai até dezembro, exceto para caminhões e tratores,
cujos prazos vão de setembro a
dezembro.
O calendário fixa o prazo-limite para o pagamento regular
do licenciamento, de acordo
com o final da placa. Se não for
realizado até o último dia útil do
mês referente ao número final
da placa, haverá incidência de
multa e juros.
A regra é a mesma: todos os
débitos do veículo devem estar
quitados.
Informações sobre o IPVA
O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) é administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

São Paulo registra 1,4 milhão casos
e 47,2 mil óbitos por coronavírus
O Estado de São Paulo registrou na terça-feira (5) 47.222
óbitos e 1.486.551 casos confirmados do novo coronavírus.
Entre o total de casos diagnosticados
de
COVID-19,
1.324.431 pessoas estão recu-

peradas, sendo que 158.298 foram internadas e tiveram alta
hospitalar.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,3% na
Grande São Paulo e 62,3% no
Estado. O número de pacientes

internados é de 11.945, sendo
6.770 em enfermaria e 5.175 em
unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 12h desta
terça-feira.
Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infec-

tada, sendo 611 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada
também
em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Lembre sempre de lavar as mãos

