
Osasco São Cristóvão Saúde aparece em segundo lugar
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Nª 24.828 Preço banca: R$ 3,50

Prefeitura SP autoriza retomada
de aulas presenciais em fevereiro

Faixas de contribuição à Previdência
dos servidores são reajustadas
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“Não há previsão de adiarmos o
Enem”, diz presidente do Inep
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Amazonas decreta toque de
recolher devido a covid-19
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,20
Venda:       5,20

Turismo
Compra:   5,08
Venda:       5,37

Compra:   6,33
Venda:       6,33

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

19º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Osasco São Cristóvão
Saúde recebe São Paulo/
Barueri nesta sexta-feira

O Osasco São Cristóvão
Saúde (SP) e o São Paulo/Ba-
rueri (SP) disputarão um due-
lo regional nesta sexta-feira
(15) pela Superliga Banco Do
Brasil 20/21 feminina de vô-
lei. A equipe de Osasco (SP)
jogará com o time de Barueri
(SP), às 21h30, no ginásio José
Liberatti, em Osasco (SP). O
SporTV 2 transmitirá ao vivo.
A partida será válida pela ter-
ceira rodada do returno.

Na classificação geral, o
Osasco São Cristóvão Saúde
aparece em segundo lugar ,
com 36 pontos (12 vitórias e
uma derrota).             Página 6

Brasil tem 17 atletas
no TOP-20 da World

Athletics de 2020

Érica Sena

O Brasil tem 61 atletas entre
os 50 melhores no Ranking
Olímpico de 2020. O levanta-
mento feito pela Área Técnica da
Confederação Brasileira de Atle-
tismo (CBAt) é baseado na lista
de marcas publicada no site da
World Athletics em 31 de de-
zembro e leva em conta até três
representantes por país em cada
prova individual. São 38 no mas-

culino e 23 no feminino.
O atletismo brasileiro sur-

ge com 17 atletas entre os Top
20 – nove homens e oito mu-
lheres. Os destaques são o pau-
listano Felipe Vinícius dos
Santos (AABLU), 4º lugar do
mundo no decatlo, e a pernam-
bucana Érica Sena (Pinheiros),
10ª colocada nos 20 km mar-
cha atlética.                 Página 6
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96ª Corrida de São Silvestre
com novas opções de inscrição
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A 96ª Corrida Internaci-
onal de São Silvestre, pre-

vista para o dia 11 de julho,
terá diferentes opções para vi-

ver a experiência de participar ,
seja pela primeira vez ou não,
da principal corrida de rua da
América Latina. Elas incluem
desde a presença no pelotão
geral até a largada no setor
Premium, com benefícios di-
ferenciados para os atletas.

Uma das novidades será o
Treinão Virtual, uma prepara-
ção para a disputa presencial,
que tem um caráter motivaci-
onal, sem fins de competição
coletiva e não poderá ser fei-
ta isoladamente. As inscri-
ções para o Treinão Virtual
encerram-se no dia 30/04/
2021.                          Página 6

Comitê de
emergência

da OMS
analisa

variantes
 do novo

coronavírus
O comitê de emergência da

Organização Mundial da Saúde
se reuniu na quinta-feira (14),
antes do previsto, para discutir
as variantes do novo coronaví-
rus, que são mais contagiosas
e têm preocupado as autorida-
des no mundo inteiro.

As reuniões do comitê
ocorrem normalmente de três
em três meses, mas, “agora, o
diretor-geral da OMS convo-
cou os membros duas sema-
nas antes do previsto para ana-
lisar assuntos que necessitam
de um debate urgente. Trata-
se das variantes recentes e do
uso de certificados de vaci-
nação e de testes para viagens
internacionais”, disse um co-
municado da OMS, divulgado
em Genebra.                Página 3

China
registra
primeira

morte por
covid-19

desde maio
A Comissão Nacional de

Saúde afirma que foram con-
firmados 138 casos de indiví-
duos que apresentam sintomas
e 78 assintomáticos no país,
na quarta-feira (13). Uma
morte foi registrada em He-
bei, uma província vizinha de
Pequim.

Trata-se da primeira mor-
te por coronavírus na China
continental desde 16 de maio.

Desde o início deste mês,
infecções vêm se alastrando
em Hebei, principalmente na
capital Shijiazhuang.  Página 3

Termina nesta sexta-feira
(15) a 43ª edição do Rally
Dakar, que deve completar
7.646km de percurso dentro
do território da Arábia Saudi-
ta, depois de largar e chegar em
Jedá, maior porto do país. Re-
alizada dentro de um protoco-
lo de segurança sanitária, a pro-
va impediu que seus participan-

Dakar segue para o
encerramento

tes abandonassem a caravana
durante toda a sua realização,
reduzindo o risco de infec-
ções pelo covid-19. Na cate-
goria UTV, na quinta-feira a
dupla brasileira Reinaldo Va-
rela/Maykel Justo terminou
o dia na quinta posição – mes-
ma colocação que ocupam na
classificação geral. Página 6
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Teatro Amazonas - Manaus

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, anunciou,
na quinta-feira (14), novas me-
didas para tentar conter a dis-

seminação do novo coronaví-
rus (covid-19) e o consequen-
te aumento do número de ca-
sos da covid-19 no estado. En-

tre as restrições está a proibi-
ção da circulação de pessoas
nas ruas de todo o Amazonas,
das 19h às 6h.            Página 4

O presidente do Inep, Ale-
xandre Lopes, disse na quinta-
feira (14) que, até o momento,
não há previsão de adiamento
da aplicação do Enem em ne-
nhum município. Sobre a pos-
sibilidade de adiar a aplicação
do exame em Manaus (AM),
onde os níveis de contamina-
ção pela covid-19  apresentam
alta, Lopes disse que não há,
até o momento, nenhuma de-
cisão. “Há apenas discussão.”

“A situação do Amazonas
é diferenciada. Durante a se-
mana entramos em contado
com governador e outras au-
toridades. O diálogo é aberto.
Um bom ambiente de discus-
são para chegarmos a uma so-
lução”, informou o presidente
à Agência Brasil.

Segundo ele, o Inep recor-
rerá de eventuais decisões ju-
diciais contrárias à aplicação da
prova. Sobre a possibilidade de

decretos locais, proibindo a re-
alização do exame, Lopes dis-
se que os prefeitos têm de sa-
ber que é grande o risco de não
se conseguir realizar o exame
em outras datas.

“Não podemos assegurar
isso a todas cidades. Se as au-
toridades proibirem a realiza-
ção das provas, não poderemos
assegurar que vai conseguir
aplicar a prova em outras da-
tas. E se não for possível fazer
a reaplicação, [os candidatos]
vão perder o Enem 2020. Só
vão poder fazer o Enem
2021”, disse ele referindo-se às
várias etapas de impressão e
logística necessárias para a re-
alização do Enem.

Além disso, “o Enem é base
para as políticas de acesso a
universidades privadas por meio
de bolsas e de financiamento
estudantil”, complementou.
(Agencia Brasil)

Página 2

Covid-19: Anvisa cobra de
Fiocruz e Butantan

informações sobre vacinas

Governo SP anuncia retomada
do pagamento antecipado de
13º salário e férias a servidores

Frente de prefeitos:
 há seringas suficientes

para começar vacinação
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME), autori-
zou a retomada das aulas presen-
ciais na rede pública e privada de
ensino da capital a partir do dia
1º de fevereiro. A decisão foi
tomada tendo como base os es-
tudos realizados pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) e
apresentados na manhã de quin-
ta-feira (14/01), durante coleti-
va de imprensa virtual.

“A recomendação da Saúde é
o retorno de todos os equipa-
mentos de Educação com 35%
da sua capacidade. É importante
essa colocação para que a popu-
lação de São Paulo fique tranqui-

la, pois haverá o monitoramen-
to constante”, explicou o vice-
prefeito Ricardo Nunes.

Para a retomada das aulas
será montado um sistema de
acompanhamento da vigilância
da rede de educação municipal
por meio das Unidades Básicas
de Saúde.

“Também teremos as Esco-
las Sentinelas. Vamos escolher
na área das 28 Unidades de Vi-
gilância Sanitária do município
uma escola que será acompa-
nhada durante os 14 dias do ci-
clo do coronavírus para ter to-
dos os dados de alunos, funci-
onários e também dos pais. Ela
será a nossa referência naque-

le território”, explicou o se-
cretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido.

Nas quatro mil escolas da
rede municipal de ensino, o re-
torno será com 35% dos estu-
dantes em sistema de rodízio.
As primeiras duas semanas de
aulas serão de preparação. Por
meio da Escola de Formação
para Professores serão realiza-
das imersões que irão preparar
os docentes para essa nova re-
alidade de atividades híbridas
entre os alunos.

As escolas funcionarão du-
rante o período habitual e pas-
sarão por constante análise.
Em caso de suspeita, além do
Protocolo de Saúde já desen-
volvido, as escolas contarão
com Unidades Básicas de Saú-
de de referência que farão o
monitoramento da unidade, co-
laborando com as dúvidas fre-

quentes e o encaminhamento de
possíveis casos.

“A pandemia ainda não aca-
bou, precisamos adotar todos os
trabalhos necessários, mas o tra-
balho feito merece o nosso cum-
primento. Seguindo as orienta-
ções da Saúde, podemos reto-
mar as atividades presenciais na
Rede Pública de Ensino”, expli-
cou o secretário municipal de
Educação, Fernando Padula.

Educação e Saúde terão um
grupo técnico constante que fará
análise das condições e do an-
damento de reabertura. Esse
grupo poderá determinar a am-
pliação no número de estudan-
tes nas escolas ou até o retro-
cesso da medida, de acordo com
as informações que serão troca-
das ao longo do tempo.

Segundo a secretária adjunta
de Educação, Minea Paschoale-
to Fratella,  100% dos alunos

devem voltar, mas em sistema de
rodízio. “Os familiares podem
optar pelo retorno das crianças
ou não. Vamos fazer uma pesqui-
sa com os familiares”, disse.

A Prefeitura de São Paulo
prevê investimentos totais de R$
2,7 bilhões para garantir que as
medidas de segurança e sani-
tárias sejam cumpridas em to-
das as escolas e instituições
da rede. Deste total, R$ 1,7 bi-
lhão foi investido em 2020 e
outro R$ 1 bilhão deve ser in-
vestido em 2021.. Neste perí-
odo houve a aquisição de 465
mil tablets que serão utiliza-
dos pelos alunos e 552 escolas
foram reformadas (telhado, hi-
dráulica, adequação de fiação e
cabos de rede, pintura e constru-
ção de muros).

Também foram adquiridos
760 mil kits de higiene (sabo-
nete líquido, copo e nécessaire),

2,4 milhões de máscaras de te-
cido, 6,2 mil termômetros digi-
tais e 75 mil protetores faciais
que serão destinados a alunos e
servidores, com investimento
total de cerca de R$ 20 milhões.

Segundo o secretário muni-
cipal de Educação, Fernando
Padula, foram repassados
R$297 milhões para as escolas
por meio do Programa de Trans-
ferência de Recursos Financei-
ros (PTRF). “Repassamos recur-
sos para a compra de tapetes sa-
nitizantes, consertos de tornei-
ras, colocação de lavabo, tampa
de privada, mudança do fluxo de
chegada e saída dos alunos, si-
nalização”, explicou.

Todas as salas de aula serão
adaptadas com computadores,
projetores e caixa de som para
permitir a transmissão da aula
para os alunos que não estejam
de forma presencial.

SP registra 1,59 milhão de casos
e 49,2 mil óbitos por coronavírus

O Estado de São Paulo regis-
tra na quinta-feira (14) 49.289
óbitos e 1.590.829 casos con-
firmados do novo coronavírus.

Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19,
1.376.887 pessoas estão recu-

peradas, sendo que 165.329 fo-
ram internadas e tiveram alta
hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 68,3% na
Grande São Paulo e 66,9% no
Estado. O número de pacientes

internados é de 13.352, sendo
7.580 em enfermaria e 5.772 em
unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 12h desta
quinta-feira.

Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infec-

tada, sendo 612 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbi-
tos confirmados por cidade, jun-
to com o perfil, pode ser con-
sultada também em:
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

Polícia Militar: novo edital para
2,7 mil soldados de 2ª classe é lançado

Foi publicado no DOE (Diá-
rio Oficial do Estado), do últi-
mo sábado (9), o edital para se-
lecionar 2.700 soldados de 2ª
classe que irão atuar nas unida-
des da PMESP (Polícia Militar
do Estado de São Paulo). O cur-
so de formação tem duração
média de um ano e é realizado
na Escola Superior de Soldados
“Coronel PM Eduardo Assump-
ção”, na zona norte da Capital, e
nos núcleos de formação no in-
terior, à ela subordinados.

A abertura deste concurso
público foi autorizada pelo des-
pacho do governador João Do-
ria publicado no DOE, de 25 de
janeiro de 2020.

O edital na íntegra poderá ser
conferido no site da Imprensa
Oficial, no caderno Executivo I
– seção Concursos Públicos, a
partir da página 197.

Inscrições
Os interessados na seleção

poderão se inscrever das 10h de
14 de janeiro até às 23h59 de 25
de fevereiro deste ano, exclusi-
vamente pelo site da Fundação
para o Vestibular da Universida-
de Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – Fundação
VUNESP, pagando uma taxa de
R$ 57. O pagamento da taxa de-
verá ser feito, no máximo, até o
1º dia útil subsequente ao térmi-

no do período das inscrições.

Principais requisitos
Os candidatos precisam ser

brasileiros e ter entre 17 e 30
anos, exceto para aqueles que já
pertencem aos quadros da PM
paulista. É necessário estar em
dia com suas obrigações eleito-
rais e militares e ser habilitado
para condução de veículo moto-
rizado entre as categorias “B” e
“E”. Tatuagens são permitidas,
desde que não faça alusão à dis-
criminação, violência ou seja
ofensiva à PM ou aos direitos
humanos. As mulheres interes-
sadas necessitam de altura mí-
nima de 1,55 metro e os ho-

mens, de 1,60 m.
Para ser um futuro soldado

da PM, o participante precisa ter
concluído o ensino médio ou
equivalente e passar em todas as
etapas do concurso dentro do
número e vagas.

Salário e atribuições
A remuneração inicial do alu-

no-oficial é de R$ 3.318,53, in-
cluindo o salário-base, o Regi-
me Especial de Trabalho Polici-
al (RETP) e o valor de insalubri-
dade.

As atribuições do cargo de
Soldado PM de 2ª classe são o
policiamento ostensivo e a pre-
servação da ordem pública.

Cartão Alimentação será mantido
A Prefeitura de São Paulo irá

manter o Cartão Alimentação
para os alunos da rede munici-
pal de Educação até que as ati-
vidades sejam retomadas nas
escolas por 100%. O anúncio
foi feito pelo secretário muni-

cipal de Educação, Fernando
Padula, durante coletiva de im-
prensa on-line.

Os valores depositados va-
riam de acordo com a etapa es-
colar. As crianças matriculadas
em Centros de Educação Infan-

til  (CEIs) receberão R$
101,00. Os alunos das Escolas
Municipais de Educação Infan-
til (EMEIs) terão R$ 63,00 e
os estudantes do Ensino Fun-
damental R$ 55,00.

A Prefeitura de São Paulo,

por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME), in-
vestiu R$ 432 milhões na dis-
tribuição do cartão alimenta-
ção para um milhão de alunos
da rede municipal de Educação
em 2020.

Governo anuncia retomada do pagamento
antecipado de 13º salário e férias a servidores

O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (14) a
retomada, por parte do Estado de
São Paulo, dos pagamentos an-
tecipados de 13º salário (na data
de aniversário) e 1/3 das férias
a todos os servidores públicos
paulistas.

A medida foi possível graças
ao ajuste fiscal promovido pelo

Governo e revoga o Decreto
64.937 de abril de 2020 – este
suspendia os gastos dessa natu-
reza devido à crise econômica e
o impacto na arrecadação causa-
dos pela pandemia de Covid-19.

Assim, a atual gestão garantiu
que os aniversariantes de janeiro
já recebessem, no último dia 8
(quinto dia útil do mês), o paga-

mento antecipado do 13º salário.
Com o reajuste das contas,

SP estima obter cerca de R$ 7
bilhões em recursos para manter
programas em áreas como saúde,
educação e segurança pública,
além de custear despesas com
pagamento de servidores, manu-
tenção e qualidade dos serviços
públicos e ampliação da capaci-

dade de investimento do Estado.
A decisão de suspender os

pagamentos foi tomada no iní-
cio da pandemia, em abril de
2020, na esteira de um corte de
R$ 2,3 bilhões nas contas para
que a administração estadual pu-
desse honrar os compromissos
e enfrentar a crise econômica
que se anunciava.

Paulistanos têm prevalência de
 14,1% do coronavírus, revela estudo
O índice de prevalência da

infecção pelo coronavírus na
população da capital paulista é
de 14,1%, conforme o resulta-
do da Fase 1 do Inquérito Soro-
lógico de 2021. O mapeamento
mostrou que, entre os que tive-
ram diagnóstico positivo, 36,1%
estavam assintomáticos. Os tes-
tes foram realizados com mora-
dores da capital entre os dias 5
e 7 de janeiro.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, na primeira fase
da avaliação deste ano, o índice
de prevalência foi semelhante ao
da última fase do estudo em
2020, quando 13,6% dos testa-
dos já haviam tido contato o ví-
rus causador da covid-19.

Os dados indicaram 19% de
prevalência em pessoas com ida-
de entre 35 e 49 anos, seguidas
pelas de 50 a 64 anos, que apre-
sentaram 13,7 % de prevalência.

Em relação à escolaridade, a
Fase 1 do inquérito de 2021
mostrou que 16,6% das pessoas
com testes positivos têm ensino
médio, 14,3% nunca estudaram e
13,2% fizeram o fundamental. No
levantamento por raça e cor, os
pretos e pardos apresentaram ín-
dice mais elevado de exposição
ao vírus: 15,6%.

Quem vive em domicílios
com apenas um ou dois morado-
res continua com menos risco
de contaminação do que os que
residem em locais com maior
número de pessoas.

Na nova etapa do inquérito,
um novo dado foi incluído, o que
revela taxa de prevalência do ví-
rus em 28,9% das pessoas que
declararam não restringir conta-
tos, contra 11,4% de contamina-
ção entre os que afirmaram man-
ter contatos apenas com quem
reside no seu próprio domicílio.

As pessoas que trabalham
fora de casa são as mais expos-
tas à contaminação (20,7% de
prevalência), assim como os de-
sempregados, que circulam em
busca de recolocação profissi-
onal (17,1%), em comparação
aos que conseguiram manter o
teletrabalho (índice de 8,1% de
prevalência).

A máscara de proteção, usa-
da regularmente por 95,2% dos
testados, manteve-se como fator
preventivo fundamental para evi-
tar crescimento ainda maior da
pandemia na cidade.

Um novo estudo feito pela
prefeitura, que avalia se as pes-
soas testadas no inquérito soro-
lógico de 2020 apresentam an-
ticorpos contra a covid-19, mos-
trou que 78% dos testados ain-
da apresentam anticorpos e 21%
tiveram a chamada sororrever-
são, ou seja, quando não têm

mais os anticorpos.
Mesmo assim, não significa

que essas pessoas têm, ou não,
imunidade contra a covid-19.
Segundo o estudo, a taxa de so-
rorreversão foi maior naqueles
que não tiveram sintomas da do-
ença (26%).

O público indicado para a
retestagem foi formado por
1.097 pessoas que tiveram diag-
nóstico positivo para o novo co-
ronavírus nas fases 0, 2,4 e 6 do
inquérito sorológico feito em
2020. A retestagem foi feita
com 730 pessoas que aderiram
ao estudo, das quais 707 foram
efetivamente testadas, seguindo
o mesmo método usado nos in-
quéritos sorológicos anteriores.
Desse total, o estudo, inédito no
Brasil, revelou que 556 pessoas
mantêm anticorpos para o coro-
navírus e 151 não apresentaram
anticorpos. (Agencia Brasil)

MÍDIAS
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto   está na im-

prensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com  tornou-se referência das liberdades possí-
veis. Recebeu Medalha Anchieta da Câmara paulistana e Colar de
Honra ao Mérito da Assembleia paulista. Twitter  @cesarneto-
real  ...  Email  cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Vereadora Rute Costa (ex-PSD do Kassab hoje filiada ao PSDB

do Bruno Covas) segue exercendo a presidência Casa. Irmã da
ex-vereadora e atual deputada (ALESP) Marta Costa (PSD), a cris-
tã (evangélica) segue surpreendendo os que pensavam que ela seria
apenas reeleita em 2020

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)do
Ex-vereador Ricardo Nunes (MDB do Temer) comandou a

coletiva de imprensa sobre a volta das aulas na rede de Ensino em
fevereiro. Caso o cristão (católico) tivesse assumido a Câmara
Federal (2019), hoje não seria vice-prefeito de São Paulo. Os
‘nossos’ tempos são todos de DEUS

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Único Parlamento em que as eleições pra Mesa Diretora ain-

da são em 15 março (data na qual começavam e terminavam os
governos militares). Em 1989 votaram eleições diretas pra Pre-
sidência e alguns deputados foram à Justiça por não aceitarem
antecipar o final dos seus mandatos

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (novo PSDB) segue apostando seu futuro político

na eficácia global - cerca de 50% - da Coronavac (contra Covid
19) chinesa em sociedade com o Butantã - via vacinação pro nos-
so e pra outros Estados. A Anvisa liberando, ele vai poder anteci-
par o início pra 20 janeiro 2021 ?

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Na Câmara dos Deputados e no Senado pode ser que seja li-

berado - por ambas as Mesas Diretoras - aos votantes revelarem
seus votos, embora o Regimento Interno reze que a votação - nos
presidentes e nos componentes dos demais cargos - é secreta.
Em 2019 a coisa já rolou assim

 .
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Com o caos tomando conta da situação calamitosa da saúde

pública em Manaus (Capital do Amazonas), por falta de oxigênio
e de leitos, o ministro (Saúde) Pazuello tá confirmando pro Bol-
sonaro que a vacinação contra a 2ª onda do mutante Covid 19
deve começar no próximo dia 20

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Pode parecer brincadeira, mas no Brasil tem um partido que

se apresenta como ‘extrema esquerda’ - como é o caso do PCO
(Partido da Causa Operária) - descendo a lenha no cancelamento
de contas nas redes sociais do Presidente (USA) Trump, que eles
consideram de ‘extrema direita’

.
HISTÓRIAS
Hoje deve rolar o chamado “Dia do Silêncio” entre os usuári-

os das empresas que promovem as redes sociais e os meios de
comunicação (zap) via telefonia celular, além dos que armaze-
nam vídeos por todo o mundo. A ideia é causar em relação às
censuras às liberdades do pensamento
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Comitê de
emergência da OMS
analisa variantes do
novo coronavírus

O comitê de emergência da Organização Mundial da Saúde
se reuniu na quinta-feira (14), antes do previsto, para discutir as
variantes do novo coronavírus, que são mais contagiosas e têm
preocupado as autoridades no mundo inteiro.

As reuniões do comitê ocorrem normalmente de três em três
meses, mas, “agora, o diretor-geral da OMS convocou os membros
duas semanas antes do previsto para analisar assuntos que necessi-
tam de um debate urgente. Trata-se das variantes recentes e do uso
de certificados de vacinação e de testes para viagens internacio-
nais”, disse um comunicado da OMS, divulgado em Genebra.

O comitê de peritos, presidido pelo francês Didier Houssin,
se reuniu na quinta-feira, e as recomendações para a OMS e paí-
ses membros serão publicadas após o encontro.

As variantes do coronavírus - identificadas inicialmente no
Reino Unido e na África do Sul - são particularmente contagio-
sas e circulam agora por dezenas de países, com uma nova vaga
de contaminações e confinamentos, enquanto ocorrem as cam-
panhas de vacinação.

Números
Segundo a OMS, o número de países e territórios onde já foi

detectada a variante britânica pode passar de 50 e a variante iden-
tificada na África do Sul surgiu em 20, mas a organização consi-
dera que esta avaliação pode estar subestimada.

Uma terceira mutação, originária da Amazónia brasileira e cuja
descoberta foi anunciada no domingo pelo Japão, está sendo ana-
lisada e pode impactar a resposta imunitária, segundo a OMS, que
fala no seu boletim semanal numa “variante preocupante”.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.963.557
mortos resultantes de mais de 91,5 milhões de casos de infec-
ção em todo o mundo. (Agencia Brasil)

China registra
primeira morte por

covid-19 desde maio
A Comissão Nacional de Saúde afirma que foram confirma-

dos 138 casos de indivíduos que apresentam sintomas e 78 as-
sintomáticos no país, na quarta-feira (13). Uma morte foi regis-
trada em Hebei, uma província vizinha de Pequim.

Trata-se da primeira morte por coronavírus na China conti-
nental desde 16 de maio.

Desde o início deste mês, infecções vêm se alastrando em
Hebei, principalmente na capital Shijiazhuang. Cerca de 600 in-
fecções foram confirmadas na cidade. Autoridades locais pedi-
ram à população de 10 milhões de habitantes que realize o teste
PCR duas vezes e fique em casa.

A província de Heilongjiang, no nordeste do país, também
confirmou 43 novos casos na quarta-feira.

O governo da China parece cada vez mais preocupado com o
alastramento das infecções, semanas antes do feriado de Ano-
Novo Lunar no mês que vem, quando uma enorme quantidade de
pessoas se desloca para diversos destinos em todo o país.

O governo tem alertado a população repetidas vezes para evi-
tar viagens não essenciais. (Agencia Brasil)

Supremo Tribunal
 da Coreia do Sul

confirma condenação
da ex-presidente

O Supremo Tribunal da Coreia do Sul confirmou  na quinta-
feira (14) a condenação da ex-presidente Park Geun-hye a 20
anos de prisão, num caso de corrupção que levou à sua destitui-
ção, em 2017.

A decisão encerra um longo processo judicial após a desti-
tuição de Park, precedida de meses de protestos nas ruas.

Primeira mulher eleita para o cargo na Coreia do Sul, Park
tinha sido condenada em 2018 a 30 anos de prisão por corrupção
e abuso de poder.

Os tribunais viriam a reduzir a pena a 20 anos de prisão, na
sequência de uma série de recursos da defesa.

O Supremo Tribunal aprovou igualmente as multas a serem
pagas pela antiga chefe de Estado, no valor de 21,5 mil milhões
de won (16 milhões de euros).

Park foi ainda condenada a dois anos de prisão por infrações
às leis eleitorais.

Se cumprir integralmente as duas penas, a ex-presidente terá
mais de 80 anos quando for libertada.

Entenda o caso
Park tinha admitido ter recebido ou pedido dezenas de mi-

lhões de dólares de empresas sul-coreanas, incluindo a Samsung
Electronics, além de compartilhar documentos secretos e ter
organizado uma “lista” de artistas críticos das suas políticas, ou
ainda de ter demitido responsáveis que se opuseram aos seus
abusos de poder.

A Justiça da Coreia do Sul é conhecida pela severidade em
relação a antigos chefes de Estado. Quatro dos ex-presidentes
ainda vivos foram condenados após o fim de seus mandatos.

O antigo chefe de Estado Roh Moo-hyun suicidou-se em
2009, após ter sido questionado sobre suspeitas de corrupção
que envolviam sua família.

Há algumas semanas, o líder do Partido Democrata, atual-
mente no poder, Lee Nak-yon, admitiu propor o perdão a Park e
a Lee Myung-bak, outro ex-presidente condenado, mas as decla-
rações suscitaram protestos tanto da direita quanto da esquerda.
(Agencia Brasil)

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) abriu três inquéri-
tos civis para avaliar os danos
sociais do fechamento das fábri-
cas da Ford no Brasil. Nesta se-
mana, a montadora anunciou o
encerramento das atividades das
unidades de Taubaté (SP), Cama-
çari (BA) e Horizonte (CE).

O MPT convocou  na quin-
ta-feira (14) uma reunião com
representantes do Ministério
da Economia e da Ford para
abrir diálogo e coletar infor-
mações sobre o fechamento
das fábricas. Segundo o Minis-
tério Público, participaram o
secretário especial da Previ-

dência e Trabalho, Bruno Bian-
co Leal, e o secretário de Traba-
lho, Bruno Dalcolmo, além do
diretor jurídico, Luís Cláudio
Casanova, e do gerente de Rela-
ções Governamentais da Ford,
Eduardo Freitas.

A audiência foi conduzida
pelo procurador-geral do MPT,
Alberto Balazeiro, e contou com
a participação das três procura-
doras do Trabalho que conduzem
os inquéritos: Flávia Vilas Boas
de Moura, Valdenice Amália Fur-
tado e Celeste Maria Ramos
Marques Medeiros.

Os procuradores preocu-
pam-se não só com a situação

dos empregados das fábricas fe-
chadas, mas com toda a cadeia
produtiva de fornecedores que
vai sofrer os impactos das mu-
danças.

Fechamento
Em nota divulgada na segun-

da-feira (11), a Ford citou os
impactos da crise gerada pela
pandemia do novo coronavírus
para justificar a decisão de fe-
char suas unidades no país. “A
pandemia global da covid-19
ampliou os desafios do negócio,
com persistente capacidade oci-
osa da indústria e redução das
vendas na América do Sul, espe-

cialmente no Brasil”.
O MPT informou que os re-

presentantes da empresa manti-
veram essa argumentação duran-
te a audiência e se comprome-
teram a enviar os dados solici-
tados pelos procuradores e pelo
governo federal.

A empresa deve concentrar
agora a produção de veículos na
América do Sul nas fábricas da
Argentina e do Uruguai. Serão
mantidos, entretanto, a sede ad-
ministrativa para a América do
Sul em São Paulo, o Centro de
Desenvolvimento de Produto, na
Bahia, e o Campo de Provas, em
Tatuí (SP). (Agencia Brasil)

CAF aprova apoio de até US$ 3 mi
para relicitar Malha Oeste

Aprovada na última reunião
do Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), a relici-
tação da ferrovia Malha Oeste
receberá apoio técnico do Ban-
co de Desenvolvimento da
América Latina (CAF). A ins-
tituição financeira aprovou
acordo de cooperação técnica
no valor de até US$ 3 milhões.

O CAF contratará consulto-
res do setor privado para rea-
lizarem estudos de viabilidade
técnica, econômica, ambiental
e jurídica. A instituição tam-
bém oferecerá apoio técnico

para elaborar o projeto em con-
junto com a equipe do gover-
no brasileiro.

O cronograma preliminar
do projeto prevê a contratação
dos consultores para a realiza-
ção dos estudos ainda no pri-
meiro semestre de 2021. A pu-
blicação do edital e o leilão da
nova concessão, que serão fei-
tos pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres
(ANTT), devem ocorrer no pri-
meiro semestre de 2023.

Em outubro do ano passa-
do, a Secretaria Especial do

PPI do Ministério da Econo-
mia pediu ao CAF apoio técni-
co e financeiro para contratar
consultores e elaborar os es-
tudos para a licitação. O pedi-
do foi feito após consultas ao
Ministério da Infraestrutura e
com subsídios da ANTT e da
Empresa de Planejamento e
Logística (EPL).

Com 1.973 quilômetros de
extensão nos estados de São
Paulo e de Mato Grosso do
Sul, a Malha Oeste tem bitola
(distância entre os trilhos) de
um metro e atualmente é con-

trolada pela Rumo. A empresa
também detém as concessões
das Malhas Paulista, Norte,
Central e Sul.

Em julho do ano passado, a
controladora da Malha Oeste
pediu à ANTT a devolução da
concessão e a realização de
um novo leilão de licitação.
Em nota, a Secretaria do PPI
informou que a ferrovia está
com a infraestrutura depreci-
ada e com investimentos abai-
xo do necessário para a ope-
ração adequada do serviço.
(Agencia Brasil)

Faixas de contribuição à Previdência
dos servidores são reajustadas

Os servidores públicos da
União – ativos, aposentados e
pensionistas – deverão contri-
buir mais para o regime próprio
de Previdência. Os valores das
faixas salariais de contribuição
subiram 5,45%, conforme por-
taria publicada  na quinta-feira
(14) no Diário Oficial da União.

Desde a reforma da Previ-
dência, as contribuições passa-
ram a ser reajustadas todos os
anos pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consu-

midor (INPC) do ano anterior.
O aumento é o mesmo aplica-
do aos segurados do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) que recebem mais de
um salário mínimo.

Aprovada em 2019, a refor-
ma da Previdência estabelece
alíquotas progressivas de con-
tribuição para cada faixa sala-
rial, que variam de 7,5% a 22%.
Servidores que ganham mais
pagam alíquotas maiores para
custear a aposentadoria, os au-

xílios e as pensões de quem
passou para a inativa.

  As alíquotas incidem sobre
a parcela da remuneração que se
enquadra em cada faixa. Segun-
do a Lei 10.887, de 2004, a re-
muneração dos servidores inclui
tantos os vencimentos do cargo
efetivo, como adicionais de ca-
ráter individual, vantagens pecu-
niárias permanentes estabeleci-
das em lei e quaisquer outras
vantagens. A exceção são os au-
xílios alimentação, creche ou

moradia e as parcelas recebidas
em decorrência de ocupação de
cargo em comissão, função co-
missionada ou gratificada.

Quem entrou no serviço pú-
blico federal a partir de 2013 e,
portanto, contribui para a previ-
dência complementar da catego-
ria tem a contribuição limitada
ao teto do INSS (R$ 6.433,57).
Dessa forma, a alíquota mais ele-
vada não ultrapassa os 14% para
essa parcela dos servidores.
(Agencia Brasil)

BNDES financia segunda usina
termelétrica no Porto do Açu

O Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou na
quinta-feira (14) a aprovação de
financiamento de R$ 3,93 bi-
lhões à GNA Geração de Ener-
gia S.A. para a implantação de
uma segunda usina termelétrica
no Porto do Açu, no município
de São João da Barra, região nor-
te do estado do Rio de Janeiro.

A termelétrica UTE GNA II
terá quatro conjuntos geradores,
sendo três movidos a gás natu-
ral e um a vapor, e capacidade
instalada total de 1.673 mega-
watts (MW), energia suficiente
para o abastecimento de 7,8 mi-
lhões de residências. Durante a
construção, serão gerados em

torno de 5 mil empregos. Outros
500 postos de trabalho deverão
ser gerados quando a usina en-
trar em operação.

O projeto faz parte do par-
que termelétrico a gás natural
que a GNA está construindo no
Porto do Açu. A primeira usina,
UTE GNA I, de 1.338 MW de
capacidade instalada, também
teve apoio financeiro do BN-
DES. A usina está em fase final
de construção e entrará em ope-
ração comercial no primeiro
semestre deste ano. Suas insta-
lações de recebimento, proces-
samento e transporte de gás na-
tural líquido (GNL) serão com-
partilhadas com a UTE GNA II.

O GNL adquirido será arma-

zenado em uma unidade flutuan-
te FSRU (do nome em inglês
‘Floating Storage Regasification
Unit’) que ficará permanente-
mente atracada. O GNL será
convertido em estado gasoso
por um terminal de regaseifica-
ção, para ser enviado para as duas
usinas por um sistema de dutos,
informou o BNDES, por meio
de sua assessoria de imprensa.

Parque termelétrico
A GNA-Gás Natural Açu é

uma joint venture (empreendi-
mento conjunto) formada pela
Prumo Logística, a BP e a Sie-
mens, que se dedica ao desen-
volvimento, implantação e ope-
ração de projetos estruturantes

e sustentáveis de energia e gás.
A empresa constrói no Porto
do Açu o maior parque terme-
létrico a gás natural da Améri-
ca Latina.

O projeto compreende a im-
plantação de duas térmicas mo-
vidas a gás natural (GNA I e GNA
II) que, juntas, somarão 3 giga-
watts (GW) de capacidade ins-
talada. As duas térmicas vão ge-
rar energia suficiente para aten-
der cerca de 14 milhões de re-
sidências. O projeto envolve ain-
da um Terminal de Regaseifica-
ção de GNL (Gás Natural Lique-
feito) de 21 milhões de metros
cúbicos/dia. O investimento to-
tal no projeto alcança cerca de
R$ 10 bilhões. (Agencia Brasil)

Intenção de Consumo das
Famílias sobe 0,7% em janeiro

A intenção de consumo das
famílias (ICF) subiu 0,7% em
janeiro, na comparação com de-
zembro, e atingiu 73,6 pontos.
Segundo a Confederação Naci-
onal do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), foi a
quinta alta consecutiva do índi-
ce, embora tenha sido o mais
fraco desempenho para meses
de janeiro desde o início da sé-
rie histórica, em 2010.

No comparativo anual, hou-
ve recuo de 24,2%, É a décima
retração consecutiva nessa base
de comparação. De acordo com
a CNC, desde abril de 2015, a
ICF está abaixo do nível de sa-
tisfação, que é de 100 pontos.

Conforme a pesquisa, os in-
dicadores atuais registram em
janeiro os melhores níveis dos
últimos meses. O item que
mede a satisfação dos brasilei-
ros com o emprego atingiu o
maior nível desde maio de
2020, com crescimento de

0,2%, alcançando 88,9 pontos.
Apesar da retração após o ajus-
te sazonal (-0,6%), a pontuação
do ítem relacionado à renda
passou de 78,8 para 79,5 pon-
tos. Segundo a CNC, é o pata-
mar mais alto desde junho do
ano passado.

Outro destaque é o subíndi-
ce que avalia a perspectiva pro-
fissional dos brasileiros, impul-
sionado pelo aumento do indi-
cador referente ao emprego atu-
al. Segundo a pesquisa, foi o
sexto avanço consecutivo
(0,7%) no item, que atingiu o
nível mais alto desde abril de
2020 (88,6 pontos).

Baixar arquivo
Para a economista Catarina

Carneiro da Silva, responsável
pelo estudo, há uma recupera-
ção gradual da percepção do
mercado de trabalho no curto
prazo, que já reflete positiva-
mente, e de forma mais inten-

sa, nas perspectivas para os pró-
ximos seis meses em relação
ao futuro profissional.

Catarina destacou que a
perspectiva de consumo tam-
bém cresceu (0,2%) e foi a ter-
ceira alta seguida do item, que
chegou a 67,9 pontos e alcan-
çou o maior nível desde maio
de 2020.

Duráveis
A ICF mostra o Momento

para Duráveis como destaque
entre os itens que compõem as
condições de consumo. Após
duas retrações consecutivas, o
item teve a maior alta mensal da
pesquisa (4,4%) e atingiu o me-
lhor resultado desde maio de
2020., mas continua como o de
menor pontuação na ICF (46,6
pontos).

O indicador Acesso ao Cré-
dito teve o segundo avanço se-
guido (0,4%) e fechou o mês
com 86,6 pontos. É o melhor

resultado desde junho. Pela quin-
ta vez consecutiva, o Nível de
Consumo subiu, registrando ago-
ra a alta de 1,3% e atingindo a
melhor pontuação desde maio do
ano passado (56,9 pontos).

Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, as altas
mensais sucessivas do índice
refletem a confiança dos brasi-
leiros na recuperação econômi-
ca, especialmente com a proxi-
midade do início da vacinação
contra a covid-19 no país. Ta-
dros afirmou que o Sistema
CNC está à disposição para con-
tribuir com a campanha. “É im-
portante a validação e a agiliza-
ção da compra e distribuição da
vacina, ou das vacinas, para efe-
tivar esse processo de retoma-
da”, disse Tadros.

A pesquisa Intenção de Con-
sumo das Famílias é um indica-
dor antecedente criado para an-
tecipar o potencial das vendas
do comércio. (Agencia Brasil)



Amazonas decreta toque de
recolher devido a covid-19
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O governador do Amazonas,
Wilson Lima, anunciou, na quin-
ta-feira (14), novas medidas para
tentar conter a disseminação do
novo coronavírus (covid-19) e o
consequente aumento do núme-
ro de casos da covid-19 no esta-
do. Entre as restrições está a
proibição da circulação de pes-
soas nas ruas de todo o Amazo-
nas, das 19h às 6h.

O governo estadual também
já começou a transferir pacien-
tes diagnosticados com a covid-
19 para hospitais de outras seis
unidades da federação (Goiás,
Piauí, Maranhão, Distrito Federal,
Paraíba e Rio Grande do Norte) e
recorreu à Justiça para que a em-
presa White Martins seja obriga-
da a fornecer todo o oxigênio
hospitalar de que a rede pública
de saúde do estado precisar.

“Estamos decretando o fe-
chamento das atividades de cir-
culação de pessoas entre 19h e
6h da manhã, exceto de ativida-
des e transporte de produtos es-
senciais à vida”, informou o go-
vernador nas redes sociais.

Lima explicou que o toque
de recolher não atinge quem tra-
balha em atividades estratégicas
e essenciais, como saúde e se-
gurança pública, nem profissio-
nais de imprensa. Farmácias
também poderão atender os cli-
entes, mas apenas por meio de
entrega em domicílio.

A medida será detalhada em
um decreto a ser publicado no
Diário Oficial do estado. O de-
creto também proibirá o trans-
porte coletivo de passageiros
por estradas ou barcos.

Quanto à remoção de paci-

entes para outras unidades da fe-
deração, Lima garantiu que, além
do traslado, o governo estadual
vai oferecer apoio psicossocial
para atender aos doentes e a seus
parentes. “Estamos montando um
grupo de apoio para esses paci-
entes e familiares que irão ser
deslocados para os outros esta-
dos”, disse o governador.

“Também já entramos com
uma ação na Justiça contra a
empresa White Martins para ga-
rantir que ela abasteça com oxi-
gênio medicinal em quantidade
suficiente a rede hospitalar para
atender nossos irmãos acometi-
dos da covid-19”, acrescentou
Lima, que disse que tem conver-
sado com os ministros da Saú-
de, Eduardo Pazuello; da Defe-
sa, Fernando Azevedo e Silva, e
do Gabinete de Segurança Insti-

tucional, Augusto Heleno, sobre
os riscos do desabastecimento
do produto.

Na quarta-feira (13), a de-
manda por oxigênio em estabe-
lecimentos hospitalares públi-
cos de saúde do Amazonas su-
perou em mais de 11 vezes a
média diária de consumo da ter-
ça-feira (12). Os hospitais par-
ticulares também já enfrentam
dificuldades de abastecimento.

Nos últimos dois dias, a Jus-
tiça estadual deu decisões favo-
ráveis a estabelecimentos priva-
dos para que as empresas White
Martins e Nitron da Amazônia
sejam obrigadas a manter o for-
necimento de uma quantidade
mínima do produto.

“Estamos numa operação de
guerra, onde os insumos, sobre-
tudo a questão do oxigênio nas

unidades hospitalares, é o pro-
duto mais consumido diante des-
sa pandemia”, disse o governa-
dor Wilson Lima.

Frentes
De acordo com o governo

estadual, até quarta-feira (13) à
tarde, o Amazonas contabilizava
219.544 casos confirmados da
covid-19 e 5.879 óbitos, com
540 pacientes internados com a
suspeita de terem sido infecta-
dos pelo novo coronavírus.

No início da semana, o go-
verno estadual já tinha proibido
o transporte fluvial e rodoviário
intermunicipal de passageiros. A
suspensão desses serviços foi
estabelecida por decreto publi-
cado na terça-feira (12), e vai
vigorar até 17 de janeiro.

No mesmo decreto, foram

suspensas o funcionamento de
marinas para atividades de lazer
e de academias, centros de gi-
nástica e estabelecimentos se-
melhantes. Também devido aos
reflexos da covid-19, o governo
estendeu até 31 de janeiro a de-
terminação para que os órgãos e
entidades da administração dire-
ta e indireta do Poder Executivo
estadual que não estejam direta-
mente envolvidos com o enfren-
tamento da pandemia mante-
nham no mínimo 70% de seus
servidores e empregados em tra-
balho remoto.

A gravidade da situação no
Amazonas motivou o governo do
Pará a proibir a entrada em seu
território de embarcações de pas-
sageiros provenientes do Amazo-
nas, em vigor a partir desta quin-
ta-feira (14). (Agencia Brasil)

O Ministério da Agricultu-
ra divulgou uma nota para rea-
firmar que a produção de soja
no país é sustentável e que a
cultura do grão “não exporta
desmatamento” conforme afir-
mou o presidente francês, Em-
manuel Macron, em suas redes.

“A declaração do presiden-
te francês, Emmanuel Macron,
sobre a soja brasileira mostra
completo desconhecimento
sobre o processo de cultivo do
produto importado pelos fran-
ceses e leva desinformação a
seus compatriotas”, diz o co-
municado divulgado na quarta-
feira (13).

Segundo a pasta, o Brasil é
o maior produtor e exportador

Governo afirma que soja
brasileira não “exporta

desmatamento”
de soja do mundo, abastecen-
do mais de 50 países com
grãos, farelo e óleo.

“Brasil tem uma das legis-
lações ambientais mais rigoro-
sas do mundo e utiliza tecno-
logias reconhecidas que ampli-
aram a sustentabilidade de sua
produção agropecuária”, afirma
a nota.

Segundo o Ministério da
Agricultura, o país detém do-
mínio tecnológico para dobrar
a atual produção com sustenta-
bilidade, “seja em áreas já utili-
zadas, seja recuperando pasta-
gens degradadas, não necessi-
tando de novas áreas. Toda a pro-
dução nacional tem controle de
origem”. (Agencia Brasil)

O presidente da Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP), Jo-
nas Donizette, disse na quinta-
feira (14), que a maioria dos
5.570 municípios brasileiros
estará apta a iniciar a campanha
de vacinação contra a covid-19
tão logo o Ministério da Saúde
distribua os imunizantes autori-
zados pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Todas as cidades que se
manifestaram [durante a reu-
nião] disseram que estão pre-
paradas para realizar a vacina-
ção”, disse o presidente da en-
tidade, logo após se reunir, em
Brasília, com o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello, e
com técnicos da pasta.

Ainda de acordo com Doni-
zette, os 30 milhões de seringas
e agulhas que o governo federal
requisitou administrativamente a
empresas do setor foram para,
nas palavras do ministro, “regu-
lar os estoques” e, caso neces-
sário, ajudar as prefeituras.

“O ministro disse que os 30
milhões de seringas e agulhas
adquiridas são uma regulação de
estoque. Caso algum município
não as tenha, as receberá antes
da próxima quarta-feira”, disse
o presidente da FNP.  “O minis-
tério disse que qualquer muni-
cípio que necessite pode entrar

Frente de prefeitos:
 há seringas

suficientes para
começar vacinação

em contato que mandará as se-
ringas neste final de semana.”

Donizette também atribuiu a
Pazuello a informação de que o
ministério planeja começar a
vacinação em todo o país já na
próxima quarta-feira (20). Se-
gundo Donizette, a data depen-
deria da aprovação dos pedidos
de uso emergencial dos imuni-
zantes apresentados pelo Insti-
tuto Butantan, a CoronaVac, pro-
duzida em parceria com a farma-
cêutica chinesa Sinovac, e pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) em parceria com o consór-
cio AstraZeneca/Oxford, além da
chegada, ao Brasil, dos 2 mi-
lhões de doses da vacina de
Oxford já compradas pelo Mi-
nistério da Saúde.

“A data está pendente de duas
coisas. Primeiro, da aprovação
pela Anvisa, o que é uma condi-
cionante para que [a data] seja
mantida. Segundo, da logística
de voo da aeronave que está
sendo preparada em Viracopos
[Campinas (SP)] para buscar as
vacinas da AstraZeneca”, disse
Donizette pouco antes de ser
informado que o avião da com-
panhia aérea Azul que decola-
ria na quinta-feira para buscar
as vacinas na Índia só partirá
nesta sexta-feira (15) a noite.
(Agencia Brasil)

Covid-19: Anvisa cobra de Fiocruz e
Butantan informações sobre vacinas
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) solici-
tou informações adicionais ao
Instituto Butantan e à Fundação
Oswaldo Cruz (Friocruz) sobre
os pedidos de autorização de
suas vacinas para o uso em cará-
ter emergencial.

Em nota, o órgão destacou
que, sem o conjunto das infor-
mações necessárias, à análise
dos requerimentos de autoriza-
ção não é possível cumprir o pra-
zo estabelecido de até 10 dias.

A agência marcou para o pró-
ximo domingo (17) a reunião da
sua diretoria colegiada para de-
cidir sobre as solicitações do
dois centros de pesquisa. O Ins-
tituto Butantan desenvolve a va-
cina CoronaVac, em parceria
com a farmacêutica Sinovac. A
Fiocruz firmou parceria com o
consórcio do laboratório Astra-
zeneca e da Universidade de
Oxford, do Reino Unido.

No caso do Butantan, a An-
visa disse em nota que já havia

solicitado o restante da docu-
mentação no sábado passado (9).
Essas informações são necessá-
rias para avaliar os resultados da
eficácia do imunizante no estu-
do clínico na Fase 3. Também
são necessários dados adicionais
para aferir a imunogenicidade da
vacina na Fase 3 dos estudos clí-
nicos.

No processo de exame da
vacina da Fiocruz com o consór-
cio Astrazeneca/Universidade de
Oxford também estão faltando

informações. A Anvisa informou
que solicitou à instituição dados
de comparabilidade, estabilida-
de e transporte.

Em nota, o Instituto Butan-
tan afirmou que desde o sábado
(9), quando recebeu a primeira
solicitação de complementação,
tem feito uma força-tarefa para
apresentar os dados que ainda
não foram enviados. De acordo
com o comunicado, as informa-
ções serão entregues “ainda nes-
ta semana”. (Agência Brasil)

Publicada lei que trata das dívidas
dos estados com a União

Foi publicada na quinta-fei-
ra (14) no Diário Oficial da
União a lei que promove o equa-
cionamento das dívidas dos en-
tes federados com a União, e
aprimora o Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF), de forma a
permitir que unidades da Fede-
ração “com baixa capacidade de
pagamento” possam contratar
operações de crédito com ga-
rantia da União, desde que se
comprometam a adotar medidas
de ajuste fiscal.

A participação no Programa
de Acompanhamento e Transpa-
rência Fiscal (PAT) instituído
pelo Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) nº 101 – visando
a repactuação dos acordos fir-
mados com a União, passa a ter,
como requisito para o ente sub-
nacional, a adesão ao Regime de
Recuperação Fiscal (RRF)

A concessão dos benefícios

aos entes subnacionais nos con-
tratos de refinanciamento com
a União estará condicionada à
adoção de contrapartidas desti-
nadas à redução dos gastos pú-
blicos. “O objetivo é assegurar
a sustentabilidade econômico-
financeira dos estados e muni-
cípios, além de elevar a sua ca-
pacidade de pagamento ao lon-
go do tempo”, informou por
meio de nota o Planalto.

Está prevista também a cria-
ção do Plano de Promoção do
Equilíbrio Fiscal (PEF), na qual
será apresentado um conjunto de
metas e de compromissos des-
tinados a promover o equilíbrio
fiscal e a melhoria da capacida-
de de pagamento dos entes sub-
nacionais.

O RRF prevê um Plano de
Recuperação Fiscal a ser firma-
do com os entes subnacionais.
Esse plano deverá apresentar

ações como alienação total ou
parcial de participação societá-
ria de empresas estatais; a redu-
ção de 20% dos incentivos e
benefícios fiscais que represen-
tem renúncias de receitas; e a
limitação do crescimento anual
das despesas primárias ao Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

A lei sancionada apresenta
outras medidas que visam refor-
çar a responsabilidade fiscal dos
entes da federação. Entre elas, a
eliminação escalonada das despe-
sas de pessoal que estiverem aci-
ma dos limites previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF); a
proibição de contratar operações
de crédito dos entes que não con-
seguirem reduzir as despesas de
pessoal; e a definição do cômpu-
to do valor bruto da remunera-
ção dos servidores no cálculo
das despesas de pessoal.

“Alguns dispositivos foram
vetados pelo risco de desequilí-
brio dos acordos com a União,
sob o ponto de vista orçamentá-
rio e financeiro. Os vetos também
se deram por afetarem as relações
entre os entes da Federação, em
prejuízo à adequada execução das
medidas de ajuste fiscal pelos es-
tados e pelos municípios endivi-
dados”, informou o Planalto re-
ferindo-se ao veto parcial dos
artigos 10, 13, 16 e 27.

Dois artigos foram vetados
integralmente: o 7º e o 26º. “O
primeiro porque a equiparação
entre os limites estabelecidos no
PEF e no PAT não segue as me-
lhores práticas fiscais. O segun-
do por violação ao art. 167, in-
cisos I e II, da Constituição Fe-
deral, bem como pelo risco de
desequilíbrio das contas públi-
cas”, justificou a Presidência da
República. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Pará proíbe entrada de barcos de
passageiros provenientes do Amazonas

O governo do Pará decidiu
proibir a entrada no estado de
embarcações de passageiros
provenientes do Amazonas, uni-
dade federativa com a qual faz
divisa. Já em vigor, a proibição
consta do Decreto nº 1.273, pu-
blicado na quinta-feira (14) no
Diário Oficial paraense.

Assinado pelo governador
Helder Barbalho, o texto sugere
que o objetivo da iniciativa é
conter a disseminação do novo
coronavírus (SARS-CoV-2),
causador da covid-19, e tem por
base legal a lei federal 13.979,
que trata exatamente das medi-
das de enfrentamento à situação
de emergência em saúde públi-
ca decorrente da pandemia. Em
nota, o governo estadual infor-
mou que a possibilidade de res-
tringir também deslocamentos
aéreos não está descartada.

Órgãos estaduais de seguran-
ça pública, como a Polícia Mi-
litar, vão fiscalizar o cumprimen-
to da proibição. Os donos das
embarcações que forem flagra-
dos desrespeitando a medida se-
rão inicialmente advertidos. Se

voltarem a incorrer na infração,
serão multados em R$ 10 mil,
podendo também ter seus barcos
apreendidos.

O governador paraense usou
as redes sociais na noite da quar-
ta-feira (13) para comentar a
decisão. “Nossas fronteiras, di-
visas com o Amazonas estarão
fechadas, com fiscalizações da
Polícia Militar e apoio de em-
barcações e aeronaves, para que
possamos fazer cumprir a medi-
da preventiva de restrição e pro-
teger nossa população.”

Boa noite, pessoal. Venho in-
formar que amanhã vamos publi-
car um decreto proibindo a cir-
culação de embarcações com
passageiros entre o Pará e o Ama-
zonas. Esta é uma medida preven-
tiva para conter o contágio do
coronavírus no nosso Estado.

Segundo o governo paraen-
se, até as 18 horas de ontem, o
estado acumulava 306.029 casos
confirmados da covid-19 e
7.366 mortos pela doença des-
de que a presença do novo coro-
navírus no país foi confirmada,
no fim de fevereiro de 2020.

Outros 1.110 casos suspeitos
continuavam sob análise.

Já o Amazonas, que enfrenta
uma nova crise nos sistemas de
saúde público e privado, com o
aumento do número de interna-
ções provocando dificuldades de
abastecimento de oxigênio nas
unidades de saúde, contabiliza-
va, até ontem, 219.544 casos
confirmados, 5.879 óbitos,
27.676 pacientes em observação
e 540 casos suspeitos de paci-
entes internados em análise

Amazonas
O governo do Amazonas já

tinha proibido, esta semana, o
transporte fluvial e rodoviário
intermunicipal de passageiros. A
suspensão dos serviços está es-
tabelecida no Decreto nº
43.277, publicado na terça-fei-
ra (12), e irá vigorar até 17 de
janeiro. O mesmo decreto sus-
pende o funcionamento de ma-
rinas para atividades de lazer e o
funcionamento de academias,
centros de ginástica e estabele-
cimentos semelhantes, manten-
do a autorização apenas de

transporte fluvial de cargas - con-
forme determinação judicial que
estabeleceu o fechamento dos ser-
viços não essenciais por 15 dias.

Também devido aos reflexos
da covid-19, o governo do Ama-
zonas estendeu até 31 de janei-
ro a determinação para que os
órgãos e entidades da Adminis-
tração Direta e Indireta do Po-
der Executivo Estadual que não
estejam diretamente envolvidos
com o enfrentamento da pande-
mia mantenham no mínimo 70%
de seus servidores e emprega-
dos trabalhando remotamente.

Inicialmente, a medida que
entrou em vigor no último dia 23
se encerraria no domingo passa-
do (10), conforme estabelecido
no Decreto nº 43.235. No entan-
to, o governo estadual decidiu
estendê-la até o fim do mês de-
vido à “grave crise de saúde pú-
blica” e a “necessidade de esta-
belecer novas medidas para ga-
rantir a contenção da elevação
dos casos no Amazonas”, con-
forme justifica o Decreto nº
43.276, publicado na quinta-fei-
ra. (Agencia Brasil)



LBR - Lácteos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas, para se reunirem dia 17/02/21,11h, na sede, Rua Cláudio Soares, 72, 3º, conjunto 313, em SP/SP, 
em AGE. Ordem do Dia: reeleger os diretores. Informações Gerais: O acionista ou seu representante legal deverá comparecer 
à AGE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação. - Nos termos do artigo 121, § 2º da Lei
6.404/76, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso pelo endereço digital abaixo descrito:
https://zoom.us/j/94582876760?pwd=e1IvcXdWVWl1Ed3NMU3VDcXU4aFNpZz09. ID da reunião: 945 8287 6760. Senha de acesso:
nX11QD. São Paulo, 13/01/2021. Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.

USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A.
CNPJ/ME nº 01.979.936/0001-79 - NIRE 35300337689

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17/12/2020
1. Data, Hora e Local: no dia 17/12/2020, às 10h, na sede social da USS Soluções Gerenciadas S.A., localizada na Cidade de Barueri, SP, na Rua Bonnard, 980, Edifício 19, sala 2, 
Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença 
de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Daniel Braga Sterenberg, e secretariados pelo Sr. Gibran Vega Marona. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas 
dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independeres, concernentes 
aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017, 2018 e 2019, em razão da reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia e (ii) ratificar declaração de dividendos 
intercalares em 31/07/2016; (iii) retificar e ratificar as deliberações tomadas no Instrumento Particular de 18ª Alteração do Contrato Social da Companhia datado de 9/03/2016, na AGO 
da Companhia de 28/04/2017, na AGE da Companhia de 18/10/2018, na AGO/E da Companhia de 30/04/2019 e na AGO/E da Companhia de 15/06/2020. 5. Deliberações: instalada a 
assembleia, após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 5.1. Autorizar a lavratura 
da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A. 5.2. Aprovar, depois 
de examinados e discutidos, sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, 
concernentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017, 2018 e 2019, os quais foram republicados no Diário Oficial do Estado de SP e no Jornal “O Dia” em 16/12/2020. As 
demonstrações financeiras da Companhia foram reapresentadas objetivando uma melhor apresentação da posição patrimonial e do desempenho operacional e econômico da Companhia, 
em consonância com as normas contábeis aplicáveis. 5.3. Com relação aos dividendos pagos em 7/06/2018 no valor de R$4.482.815,73, decidem os sócios da Companhia ratificar a 
declaração, ocorrida em 31/07/2016, de dividendos intercalares, no valor de R$4.482.815,73, com base em balanço levantado pela sociedade com data-base de 30/06/2016, no qual foi 
apurado lucro acumulado de R$26.074.577,28 pela Companhia durante o exercício social de 2016 até a data-base do referido balanço. Conforme acordado entre os sócios da Companhia, 
tais dividendos deveriam ser pagos integralmente até 30/06/2018. 5.4. Como resultado das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 
acima, retificar e ratificar as deliberações tomadas no Instrumento Particular de 18ª Alteração do Contrato Social da Companhia datado de 9/03/2016, registrado na JUCESP sob o nº 
130.307/16-6 em sessão realizada em 22/03/2016, na qual não constou a aprovação da declaração de dividendos no valor de R$40.575.135,33 com base em reserva de lucros verificada 
no exercício social terminado em 31/12/2015. Dessa forma, a redação da deliberação 2 do Instrumento Particular de 18ª Alteração do Contrato Social da Companhia datado de 9/03/2016 
passa a vigorar conforme redação abaixo, sendo que todos os demais termos e condições do referido instrumento são neste ato ratificados pelos acionistas da Companhia: “2. Da 
Aprovação de Contas. Tendo em vista o balanço patrimonial e o balanço do resultado econômico findos em 31/12/2015, que se encontram arquivados na sede da Sociedade, os sócios 
decidem, por unanimidade, ratificar a aprovação do balanço patrimonial e o resultado econômico de 2015, para fins e efeitos do artigo 1.078 do Código Civil, inclusive de forma a declarar 
dividendos no valor de R$40.575.135,33, com base na reserva de lucros da Sociedade, a serem pagos integralmente até 30/06/2018.” 5.5. Como resultado das demonstrações financeiras 
refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 acima, retificar e ratificar as deliberações tomadas na ata da AGO da Companhia de 28/04/2017, registrada na JUCESP 
sob o nº 296.397/17-9 em sessão de 29/06/2017, na qual constou, por conta das demonstrações financeiras auditadas da época, declaração de distribuição de dividendos no montante 
de R$45.057.951,06, com base no lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2016, quando na verdade não deveria constar qualquer declaração de distribuição de 
dividendos. Dessa forma, a redação da deliberação 5.3 da AGO da Companhia de 28/04/2017 deveria ser desconsiderada, sendo que todos os demais termos e condições do referido 
instrumento são neste ato ratificados pelos acionistas da Companhia. Referida deliberação em nada afeta os dividendos efetivamente recebidos pelos acionistas, os quais deverão ser 
mantidos pelos acionistas, já que tanto a administração quanto os acionistas aprovaram referida declaração e distribuição, de boa-fé, com base nas demonstrações financeiras vigentes 
à época. O ato de declaração de parte substancial de tais dividendos passou, em função das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 
acima, a ter por base a deliberação aprovada no item 5.4 acima. 5.6. Como resultado das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 acima, 
retificar e ratificar as deliberações tomadas na ata da AGE da Companhia de 18/10/2018, registrada na JUCESP sob o nº 539.302/18-1 em sessão de 21/11/2018, na qual constou, por 
conta das demonstrações financeiras auditadas da época, que o cancelamento de 89.199 ações ordinárias da Companhia mantidas em tesouraria ocorreu à conta de lucros ou reservas, 
quando na verdade deveria constar que o referido cancelamento ocorreu, em função das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 acima, 
à conta de reserva de capital da Companhia. Dessa forma, a redação do item (ii) da deliberação 5.3 da AGE da Companhia de 18/10/2018 passa a vigorar conforme redação abaixo, 
sendo que todos os demais termos e condições do referido instrumento são neste ato ratificados pelos acionistas da Companhia: “5.3. Aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social 
da Companhia, de forma a refletir (i) o aumento do capital social da Companhia, efetuado dentro do limite de capital autorizado, no valor de R$1.009.735,22, mediante a emissão de 
1.327.292 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme aprovado na RCA da Companhia em 6/04/2018, em decorrência do exercício das opções referentes 
ao Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações de Emissão da Companhia aprovado em AGE da Companhia em 31/01/2017; e (ii) o cancelamento de 89.199 ações ordinárias 
mantidas em tesouraria, relativas à aquisição de ações de ex-diretores da Companhia, à conta de reserva de capital. Desta forma, o capital social da Companhia passou a ser de 
R$131.885.861,15, dividido em 375.513.206 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 5.7. Como resultado das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas 
e aprovadas nos termos do item 5.2 acima, retificar e ratificar as deliberações tomadas na ata da AGO/E da Companhia de 30/04/2019, registrada na JUCESP sob o nº 331.379/19-3 
em sessão de 19/06/2019, na qual constou, por conta das demonstrações financeiras auditadas da época, destinação de lucro líquido no montante de R$63.638.581,86 para a reserva 
de lucros da Companhia, quando na verdade, em função das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 acima, nenhum valor do lucro 
deveria ter sido destinado à conta de reserva de lucros da Companhia, mas sim absorvido pelos prejuízos acumulados da Companhia refletidos nas demonstrações financeiras ora 
refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 acima. Dessa forma, a redação da deliberação 5.3 da AGO/E da Companhia de 30/04/2019 passa a vigorar conforme 
redação abaixo, sendo que todos os demais termos e condições do referido instrumento são neste ato ratificados pelos acionistas da Companhia: “5.3. Tendo em vista o lucro líquido de 
R$62.907.167,85 apurado em 31/12/2018 e a desnecessidade de constituição de reserva legal, nos termos do §1º do artigo 193 da Lei das S.A., os acionistas decidem aprovar, por 
unanimidade, pela absorção de referido lucro líquido pelos prejuízos acumulados da Companhia.” 5.8. Como resultado das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas e aprovadas 
nos termos do item 5.2 acima, retificar e ratificar as deliberações tomadas na ata da AGO/E da Companhia de 15/06/2020, registrada na JUCESP sob o nº 286.294/20-5 em sessão de 
05/08/2020, na qual constou, por conta das demonstrações financeiras auditadas da época, destinação de lucro líquido no montante de R$41.939.529,02 para a reserva de lucros da 
Companhia, quando na verdade, em função das demonstrações financeiras refeitas, reapresentadas e aprovadas nos termos do item 5.2 acima, nenhum valor do lucro deveria ter sido 
destinado à conta de reserva de lucros da Companhia, mas sim absorvido pelos prejuízos acumulados da Companhia refletidos nas demonstrações financeiras ora refeitas, reapresentadas 
e aprovadas nos termos do item 5.2 acima. Dessa forma, a redação da deliberação 5.3 da AGO/E da Companhia de 15/06/2020 passa a vigorar conforme redação abaixo, sendo que 
todos os demais termos e condições do referido instrumento são neste ato ratificados pelos acionistas da Companhia: “5.3. Tendo em vista o lucro líquido de R$48.868.084,81 apurado 
em 31/12/2019 e a desnecessidade de constituição de reserva legal, nos termos do §1º do artigo 193 da Lei das S.A., os acionistas decidem aprovar, por unanimidade, pela absorção 
de referido lucro líquido pelos prejuízos acumulados da Companhia.” 5.9. A administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos que sejam necessários para dar efetividade 
às deliberações ora aprovadas, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações, comunicações ou publicações que se fizerem necessários 
de modo a aperfeiçoar as deliberações acima. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o 
fez, declarou encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Barueri, 17/12/2020. 
Mesa: Daniel Braga Sterenberg - Presidente; Gibran Vega Marona - Secretário. JUCESP - 4.754/21-9 em 11/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CAACI IMOBILIARIA S.A.
CNPJ Nº 34.576.543/0001-73 - NIRE Nº 35300540271

Edital de Primeira Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“Age”)
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia para participarem da AGE, a ser realizada no dia 27/01/2021 às 11:00h, em formato 
exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Zoom (www.zoom.us) (“Plataforma”) nos termos do parágrafo primeiro do artigo 6º do 
Estatuto Social, parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 (LSA), da Lei Federal nº 14.030/2020 e da IN DREI nº 81/2020. A instalação 
da AGE dar-se-á em primeira convocação mediante a presença de, no mínimo, 2/3 do capital social votante, conforme artigo 135 da LSA. 
Não possuindo quórum suficiente para instalação em primeira convocação a Diretoria da Companhia procederá com a segunda convocação 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da AGE, sendo esta instalada com a presença de qualquer número de acionistas presentes. A 
ordem do dia para deliberações é a apresentação da Proposta da Administração (“Proposta”) que irá detalhar sobre o Plano de Grupamento 
de Ações (“Plano de Grupamento”) que em resumo propõe: (i) O grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, 
na proporção de 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e escriturais, para formar 1 (uma) ação ordinária nominativa, 
sem valor nominal e escritural, sem alteração do valor do capital social, conforme permissivo disposto no artigo 12 da LSA; (ii) Precificação 
das ações em caso de negociações entre os Acionistas para equalização do lote de ações; (iii) Alteração do artigo. 5º do Estatuto Social da 
Companhia, para ajustar o número de ações representativas do capital social. Todos os documentos e as informações necessários para 
acesso a AGE e análise da ordem do dia, no tocante ao Plano de Grupamento, estarão a disposição de todos os acionistas na sede da 
Companhia e também mediante a solicitação de envio através do correio eletrônico caaciage@vacc.com.br. Para legitimação, 
representação e participação na Assembleia os Acionistas ou seus representantes legais deverão estar munidos de documento de 
identidade e comprovação de poderes, consoante no artigo 126 da LSA, para participar da Assembleia e votar de forma digital por meio de 
Plataforma. SP, 15/01/2021, 16/01/2021, 19/01/2021. José Eduardo Vidigal Pontes – Diretor Presidente.

Yasa Park Ltda. - CNPJ/ME nº 21.333.666/0001-31 - NIRE 35228806428
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 4.12.2020

Data, hora, local: 4.12.2020, 10hs, Rua Barão do Triunfo, 612, 11º andar, sala 1101, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Ulis-
ses Augusto Martins; Secretário: Silvio Luís Sanchez. Presença: Totalidade dos sócios. Deliberações aprovadas: a) Redu-
ção do capital social no valor de R$ 1.000.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Arti-
go 1.082, inciso II, do Código Civil, com cancelamento de 1.000.000 de quotas do capital, com valor de R$ 1,00 cada, passan-
do o capital de R$ 1.010.000,00, dividido em 1.010.000 quotas, para R$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas, com valor de 
R$ 1,00 cada uma; (a.1) Alterada a Cláusula 5ª do Contrato Social, passando o Capital Social subscrito, totalmente integrali-
zado, para o montante de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma; e b) consignar 
que as deliberações somente tornar-se-ão efi cazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição de eventuais credores 
quirografários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 4.12.2020. Sócias: Ávila Empreendimentos e Participações S.A., San-
cpar Participações Ltda., Yunes UP Realty Empreendimentos e Participações Ltda., ALK Consultoria e Negócios Ltda..

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086789-83.2017.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espolio de Wolfgang Bierbauer e 
Elfriede Bierbauer, Dario andre Medeiros soares, Jose eustaquio ramos e Elizabeth dias ramos, Elvis nepomuceno 
da silva, Frances anderson doswaldo e Vera Lucia marchioro e Aluizio soares da luz, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ ou sucessores, que Dario Andre Medeiros 
Soares e Maria Cristina Arruda Câmara Soares ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
sobre imóvel situado na Rua Engenheiro Alves Braga, n.º 130, Jardim Riviera, São Paulo/SP, CEP 04923-160, 

publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/ME 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 16/11/2020, às 16h, em reunião realizada exclusivamente por meio de videoconferência. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.Mesa: Presidente: Elton Hugo Carluci; e Secretário: 
Pablo dos Santos Meneses. Ordem do Dia e Deliberações: A acionista deliberou, sem quaisquer 
restrições e/ou ressalvas, o quanto segue: 1. Aprovar, nos termos do Artigo 7º, (x), do Estatuto Social 
da Companhia, a aquisição, pela Companhia, de 75% do capital social da Plural, pelo pagamento de 
uma parcela de R$ 176.175.000,00 à vista, sujeita a ajuste por dívida líquida, e uma parcela contingente 
e futura, variável de acordo com o resultado da Plural no próximo ano (“Transação Plural”), conforme 
Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia e os 

de determinadas condições precedentes usuais para esse tipo de transação, incluindo, mas não se 
limitando o deferimento do pedido de anuência prévia de alteração de controle societário da Plural 
perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. Aprovar a prática, pela Diretoria e/ou 
procuradores da Companhia, de todos e quaisquer atos que forem necessários à efetivação das 

quaisquer outros acordos e documentos que se façam necessários à Transação Plural, inclusive um 
Acordo de Quotistas da Plural, que, entre outras disposições e direitos patrimoniais aplicáveis de parte 
a parte e certos direitos minoritários garantidos aos sócios vendedores, regulará a opção de compra, 
pela Companhia da Plural, e opção de venda, pelos sócios vendedores, em relação à participação 
minoritária de 25% do capital social da Plural, de acordo com os termos e condições ali previstos. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata. Assinaturas: Mesa: Presidente:
Elton Hugo Carluci; Secretário: Pablo dos Santos Meneses. Acionista: Qualicorp Consultoria e 
Corretora de Seguros S.A. (representada por seus Diretores, Sr. Frederico de Aguiar Oldani e Sr. Pablo 
dos Santos Meneses). Extrato da ata. São Paulo, 16/11/2020. Elton Hugo Carluci - Presidente; Pablo 
dos Santos Meneses - Secretário. JUCESP nº 1.121/21-2 em 05/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.
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Milas Participações S.A.
CNPJ/ME N° 59.801.647/0001-65 - NIRE N° 35.3.0012294.1

Extrato da Ata da AGE de 01/12/2020
A Assembleia foi realizada às 12hs de 01/12/2020 na sede social 
da sociedade, com a presença da totalidade dos sócios. Presidente 
Mario Roberto Rizkallah e Secretária Adriana Abdalla Hannud 
Rizkallah. Foi aprovado aumento do capital social atual de R$ 
2.700.000,00 para R$ 2.850.000,00. O valor do aumento de R$ 
150.000,00 foi assim subscrito e integralizado: 1) Salimar Empreen-
dimentos e Participações Ltda com emissão de 148.010 ações ordi-
nárias nominativas, sendo R$ 47.687,67 (dispensado os centavos) 
proveniente de mútuo entre as partes e o saldo de R$100.323,00 pro-
veniente de AFAC. 2) Acionista Mario Roberto Rizkallah com emissão 
de 199 ações ordinárias nominativas, em moeda corrente nacional. 
Em decorrência o artigo 5º do capital social passa a ter a seguinte 
redação:  Artigo 5° - O capital social subscrito e integraliza do é de R$ 
2.850.000,00, dividido em 285.000 ações, sem valor nominal, todas 
nominativas, sendo 215.370 ordinárias ou comuns e 69.630 prefe-
renciais. A Ata foi lida e assinada por todos os acionistas, autorizada 
a publicação deste extrato conforme com o parágrafo 3 - Artigo 130 
da Lei de S.A. Acionistas presentes: Mario Roberto Rizkallah e Sali-
mar Empreendimentos e Participações Ltda por sua diretora Adriana 
Abdalla Hannud Rizkallah. São Paulo, 11/01/2021. Mario Roberto 
Rizkallah - Presidente. JUCESP nº 538.474/20-8 em 17/12/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010678-
09.2018.8.26.0008 Classe: Assunto: Monitória -
Pagamento Requerente: AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Requerido:
Salua Kaiss Chanine EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1010678-09.2018.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Rubens Pedreiro
Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SALUA KAISS
CHANINE, CPF: 282.136.988-35, RG: 92648769, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte do AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
alegando em síntese que concedeu um empréstimo por
meio do preenchimento da Ficha Cadastral nº
20027917788 a ser pago em 20 parcelas mensais de
R$2.490,00, sendo a primeira com vencimento em 10/
03/2018. O réu não efetuou o pagamento da parcela
nº 3, vencida desde 10/05/2018, bem como as demais
que vieram a vencer, atribuindo o valor à causa de R$
44.969,40. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após
o prazo de vinte dias contados a partir da publicação
deste edital, ofereça embargos monitórios, nos termos
do art. 702 do Novo Código de Processo Civil, ou pague
a importância supra, bem como os honorários
advocatícios fixados em 5% do valor da causa, conforme
art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, ficando
ciente, outrossim, de que neste último caso, ficará isento
das custas processuais, bem como de que nos termos
do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido o pagamento
parcelado do débito, na forma disposta no art. 916 do
NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento de
embargos, será iniciada a execução, conforme previsto
no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. 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 16 de dezembro de 2020.

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

29/12/20 e 14/01/21

ISEC SECURITIZADORA S.A. - COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 54ª e 55ª séries da 4ª Emissão da Isec Securitizadora 
S.A (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), 
a ser realizada, em primeira convocação, em 08 de fevereiro de 2021, às 14 horas, de modo remoto através da plataforma 
unifi cada de comunicação microsoft teams (“Teams”) a ser enviado o link para conexão pela Emissora, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), 2 (duas) horas antes da reunião, a fi m de, deliberar e/ou discutir 
sobre a seguinte Ordem do Dia:  ORDEM DO DIA: (a) Apresentar aos Investidores que no dia 16/12/2020 foi realizado um 
pagamento de amortização e juros do CRI Sênior em montante superior ao estimado no cronograma de pagamentos, com 
a utilização dos recursos disponíveis no Fundo de Reserva, o que ocasionou o seu desenquadramento, solicitando assim, a 
defi nição de como a Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, deverá alocar o fl uxo dos recursos recebidos a 
maior, alterar o cronograma de pagamentos previsto no Termo de Securitização se necessário, bem como defi nir a forma de 
regularização do Fundo de Reserva para seu respectivo enquadramento; e, (b) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, 
mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Quórum: O quórum de aprovação desta 
assembleia para deliberação sobre o item ‘(a)’ da Ordem do Dia é de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 
Circulação, em primeira convocação, e com qualquer número dos presentes em segunda convocação, nos termos do item 15.4 
do Termo de Securitização. Tendo em vista que a assembleia será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado, 
pedimos aos Titulares de CRI que apresentem, por e-mail, para assembleias@vortx.com.br ou agentefi duciario@vortx.com.
br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, todos os documentos de representação para a participação na 
assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada investidor 
e os endereços eletrônicos correspondentes para envio do link de acesso para a participação na assembleia. Exemplo de 
documentos de representação: procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, 
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações 
devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. 

São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0014874-83.2019.8.26.0564 Classe:
Assunto: Cumprimento de Sentença - Estabelecimentos de Ensino Exequente: COLÉGIO SÃO CARLOS S/S. LTDA.
- EPP Executado: GISELLE ALVES PÁDUA EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014874-
83.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, Dr(a). Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GISELLE ALVES PÁDUA, RG 7864539,
CPF 036.200.126-01, com endereço à Rua Espirito Santo, 277, Santo Antonio, CEP 09530-700, São Caetano do
Sul - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por COLÉGIO SÃO CARLOS
S/S. LTDA. - EPP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.346,84 (oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta
e quatro centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 16 de março de 2020. 14 e 15/01

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1024865-06.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci
Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a SIDNEY  DA SILVA
SOARES (CPF/MF n° 787.175.743-15 e RG nº 37135150 - SP que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 55.819,47,
referente ao não pagamento do financiamento do veículo. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 11/01/2021. 14 e 15/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027472-16.2020.8.26.0053 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de
São Paulo, Dr(a). André Rodrigues Menk, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSTRUTORA D.C.N
LTDA., CNPJ 04.530.914/0001-15, na pessoa de seu representante legal que, nos autos do Cumprimento de
Sentença, requerido por Fundação para o Desenvolvimento da Edução - FDE, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da
importância de R$ 105.803,74 (outubro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. . NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de janeiro de 2021. 14 e 15/01
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1010530-19.2019.8.26.0604. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional 
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Graziella  Souza 
Nogueira, Advogada, RG 21.484.195, CPF 275.160.628-80, Nascido/Nascida 27/12/1979, com endereço à Rua Alceu Antonio da Luz, 353, 
Jardim Campo Grande, CEP 04693-150 e Dilson de Souza Vieira, Brasileiro, com endereço à Rua Alceu Antonio da Luz, 353, Jardim Campo 
Grande, CEP 04693-150, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Claudemir Leal da 
Rocha, alegando em síntese: O Requerente declara que é possuidor dos veículos: AUDI, modelo A-3 1.8, placa DRF-2343, e TOYOTA, 
modelo LAND CRUISER PR, placa DRH-6847 e estando a mais de 08 (oito) anos dos bens móveis (veículos supra descritos) tem direito à 
usucapi-los. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não  sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2020.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017867-43.2015.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo
Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIA DE LOURDES CALDEIRA PIRES
FANGANIELLO, CPF 811.058.518-34 que o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ ajuizou-lhe Ação de
Procedimento Sumário, objetivando a condenação ao pagamento de R$ 62.435,02, referente a cota condominial,
pintura, fundo indenização, benfeitorias, controle remoto e fundo de obras, vencidos em 10.07.2012 à 20.10.2012,
01.12.2012 à 20.02.2013, 10.11.2013, 01.07.2014 à 20.07.2014, 01.11.2014 à 01.05.2015 e 05.09.2015 à
05.12.2015, já inclusa a multa de 2% no valor de R$ 1.224,00, (art. 1336, § 1º do C. Civil), alusivos à unidade
191, localizado no Condomínio Autor, que serão acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a
partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais vincendas (art. 290 do CPC e Súmula 13 do TJSP),
com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência da multa supra, das custas processuais
e dos honorários advocatícios. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 15 dias, que fluir após os 20 dias supra, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a Ré será considerada 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 23 de novembro de 2020. 14 e 15/01
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037311-42.2011.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a)  de  Direito  da  4ª  Vara  Cível,  do  Foro  Regional  I  -  Santana,  Est ado  de  SãoPaulo, Dr(a). Fernanda
de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ  SABER  a(o)  BASIC  ENGENHARIA  LTDA,  CNPJ  48.124.945/
0001-41,  na  pessoa do seu representante  legal,  que  foi  ajuizada  a  ação  de  Procedimento  Comum  por
parte  de  OSVALDO DONIZETE  VILELA  IEMA  e  CLAUDIA  DUARTE  TEIXEIRA  VILELA  IEMA,
objetivando procedência da ação para condenar a requerida a outorgar aos requerentes a escritura definitiva
do imóvel localizado na avenida Professor Ida Kolb, nº 225, Edifício Angra, Apto. 141- São Paulo - SP,
Matrícula  141.14,  assim  como  todos  os  documentos  necessários  para  transferência  do apartamento  para
o  nome  dos  autores  ao  Registro  de  Imóveis.  Encontrando-se  a  Ré  em  lugar incerto  e  não  sabido,  foi
determinada  a  sua CITAÇÃO,  por EDITAL,  para  os  atos  e  termos  da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não  sendo  contestada  a  ação,  a  Ré  será
considerada  revel,  considerados  verdadeiros  os  fatos narrados  na  petição  inicial,  caso  em  que  será
nomeado  Curador  Especial.  Será  o  presente  edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de Setembro de 2020. 15 e 16/01
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Lei que cria política de pagamento
por serviços ambientais é publicada

SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2021 Nacional
Jornal O DIA SP

PÁGINA 5

A lei que institui a Política
Nacional de Pagamento por Ser-
viços Ambientais foi publicada
na edição de quinta-feira (14) do
Diário Oficial da União. A nor-
ma, sancionada na quarta-feira
(13) pelo presidente Jair Bolso-
naro, institui pagamento, mone-
tário ou não, a prestadores de
serviços que ajudem a conser-
var áreas de preservação. Os
serviços ambientais são ativi-
dades individuais ou coletivas
que favorecem a manutenção, a
recuperação ou a melhoria de
ecossistemas.

A Política Nacional de Pa-
gamento por Serviços Ambien-
tais tem como foco medidas de
manutenção, recuperação ou
melhoria da cobertura vegetal
em áreas consideradas prioritá-
rias para a conservação. O pa-
gamento por serviços ambien-
tais depende da verificação e
comprovação das ações imple-
mentadas. Com a sanção, o pro-

grama Floresta+, lançado em
julho para incentivar a preser-
vação ambiental, tornou-se lei.

A lei prevê incentivos tribu-
tários, créditos com juros dife-
renciados, assistência técnica e
incentivos creditícios e medidas
de incentivo a compras de pro-
dutos sustentáveis.

Pagamentos
O pagamento pelos serviços

ambientais também poderá ser
feito por meio de prestação de
melhorias sociais em comunida-
des rurais e urbanas. Além dis-
so, há previsão de compensa-
ção vinculada à certificado de
redução de emissões por des-
matamento e degradação, co-
modato e emissão de títulos
verdes (green bonds).

A lei autoriza o Poder Exe-
cutivo a conceder incentivos
tributários para promover mu-
danças nos padrões de produ-
ção e de gestão dos recursos

naturais para incorporação da
sustentabilidade ambiental e
fomentar a recuperação de áre-
as degradadas.

Também podem ser libera-
dos empréstimos com juros di-
ferenciados para a produção de
mudas de espécies nativas, a re-
cuperação de áreas degradadas
e a restauração de ecossistemas
em áreas prioritárias para a con-
servação, em áreas de preser-
vação permanente (APPs) e em
reserva legal em bacias hidro-
gráficas consideradas críticas.

O texto sancionado proíbe
a aplicação de recursos públi-
cos para pagamento por servi-
ços ambientais a pessoas físi-
cas e jurídicas inadimplentes. É
vedado o pagamento a quem
descumprir termo de ajustamen-
to de conduta ou de compro-
misso firmado com os órgãos
competentes.

Um regulamento definirá os
termos essenciais para cada tipo

de contrato de pagamento por
serviços ambientais. Foram es-
tipuladas apenas as que seriam
obrigatórias, como os direitos
e obrigações do pagador , inclu-
ídos as formas, as condições e
os prazos de realização da fis-
calização e do monitoramento.

Cadastro Ambiental Rural
A lei inclui reservas parti-

culares (RPPN) entre as áreas
beneficiárias e o pagamento
por serviços ambientais, com
dinheiro público, em áreas de
proteção permanente (APPs) e
de reserva legal, preferencial-
mente em bacias hidrográficas
consideradas críticas para o
abastecimento ou em áreas de
conservação prioritária da di-
versidade biológica que este-
jam sob processo de desertifi-
cação ou de avançada frag-
mentação.

Para participar, o interessa-
do deverá assinar um contrato,

enquadrar-se em uma das ações
definidas para o programa,
comprovar uso ou ocupação
regular do imóvel rural e, para
os particulares, inscrever-se no
Cadastro Ambiental Rural
(CAR).

Vetos
Entre os trechos vetados

por Bolsonaro, está a previsão
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de incentivos tributários a se-
rem concedidos pelo Poder Exe-
cutivo sem apresentação de es-
timativa de impacto financeiro-
orçamentário, declaração do or-
denador de despesa e compen-
sações necessárias, além de dei-
xar de observar a cláusula de no
máximo cinco anos para vigên-
cia de benefício fiscal. (Agen-
cia Brasil)



Esporte
Jornal O DIA SP

Osasco São Cristóvão Saúde recebe
São Paulo/Barueri nesta sexta-feira

PÁGINA 6 SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2021

(11) 99653-7522

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

A 96ª Corrida Internacional
de São Silvestre, prevista para
o dia 11 de julho, terá diferen-
tes opções para viver a experi-
ência de participar , seja pela
primeira vez ou não, da princi-
pal corrida de rua da América
Latina. Elas incluem desde a
presença no pelotão geral até a
largada no setor Premium, com
benefícios diferenciados para
os atletas.

Uma das novidades será o
Treinão Virtual, uma prepara-
ção para a disputa presencial,
que tem um caráter motivacio-
nal, sem fins de competição
coletiva e não poderá ser feita
isoladamente. As inscrições
para o Treinão Virtual encer-
ram-se no dia 30/04/2021.

A inscrição para o Pelotão
Geral, que reúne atletas de todo
o Brasil e diversos países, con-
templa no kit uma camiseta e
uma sacochila por pessoa, além
da medalha de participação ao
final da prova, com taxa de R$
210,00. Caso queira incluir o
Treinão, que dá direito a uma
camiseta, uma medalha e uma
máscara por pessoa, este cus-
tará mais R$ 110,00.

Já na inscrição para o Pe-
lotão Premium, o corredor terá
um atendimento diferenciado,
compatível com sua opção.
Entre os benefícios estarão lar-
gar na frente, em uma área ex-
clusiva de largada com número
limitado de pessoas, controle
de acesso entre a Elite e o Pe-
lotão Geral, serviços de hidra-
tação, lanche pré-prova, isotô-
nicos, atendimento exclusivo
na entrega de kits e sanitários
exclusivos, além de uma cami-
seta, uma medalha, um par de

96ª Corrida de São
Silvestre com novas
opções de inscrição
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Corredores podem optar pela participação no Pelotão
Geral, adicionando o Treinão Virtual se desejarem, ou no
Premium também adicionando o virtual. O Treinão
Virtual, vinculado a prova presencial, é uma das novida-
des deste ano e estará à disposição nas duas modalidades

meias de compressão, uma su-
per sacochila, um boné e um
corta-vento por pessoa, o ins-
crito terá atendimento exclu-
sivo na entrega dos kits. A taxa
é R$ 800,00.

Para incluir o Treinão Vir-
tual na Premium, na qual tam-
bém receberá uma camiseta,
uma medalha e uma máscara,
deverá ser acrescido mais R$
110,00. As inscrições poderão
ser pagas com cartão de crédi-
to, mais novidade desta edição,
ou pelo boleto.

Devido à pandemia da Co-
vid-19, o evento que tradicio-
nalmente acontece em 31 de
dezembro desta vez foi trans-
ferido para o dia 11 de julho
de 2021. A nova data pode so-
frer alteração de acordo com
as determinações dos órgãos
públicos competentes. Em
caso de mudança, as inscrições
presenciais para a 96ª edição
continuarão válidas automati-
camente para 31/12 2021.

O evento oferecerá infra-
estrutura (apoio médico, aces-
sos, hidratação, lanches) para
o número oficial de inscritos.
Não serão disponibilizados re-
cursos extras para atletas que
não estejam oficialmente ins-
critos “pipocas”. A organiza-
ção ainda estará monitorando
a inscrição de atletas na cate-
goria 60+, evitando as fraudes.

Informações sobre inscri-
ções, valores e datas estão dis-
poníveis no site oficial:
www.saosilvestre.com.br.

A Corrida Internacional de
São Silvestre é uma proprieda-
de da Fundação Cásper Líbero,
promoção da TV Gazeta e or-
ganização técnica da Yescom.

Superliga Banco do Brasil

Time de Osasco (SP) terá pela frente a equipe de Barueri (SP), às 21h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). SporTV 2 transmitirá ao vivo
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São Paulo/Barueri é o sexto colocado

O Osasco São Cristóvão Saú-
de (SP) e o São Paulo/Barueri
(SP) disputarão um duelo regio-
nal nesta sexta-feira (15) pela
Superliga Banco Do Brasil 20/21
feminina de vôlei. A equipe de
Osasco (SP) jogará com o time
de Barueri (SP), às 21h30, no
ginásio José Liberatti, em Osas-
co (SP). O SporTV 2 transmitirá
ao vivo. A partida será válida pela
terceira rodada do returno.

Na classificação geral, o
Osasco São Cristóvão Saúde
aparece em segundo lugar, com
36 pontos (12 vitórias e uma
derrota). O São Paulo/Barueri
é o sexto colocado, com 20
pontos (sete resultados positi-

vos e cinco negativos). No pri-
meiro turno, a equipe do treina-
dor Luizomar de Moura levou a
melhor sobre o time do técnico
José Roberto Guimarães por 3
sets a 0.

O confronto colocará frente
a frente as duas melhores passa-
doras dessa edição da competi-
ção segundo as estatísticas da
Confederação Brasileira de Vo-
leibol (CBV). A libero Camila
Brait, do Osasco São Cristóvão
Saúde, tem o passe mais eficien-
te, com 79% de aproveitamento.
Logo na sequência, em segundo
lugar na lista, aparece a líbero
Nyeme, do São Paulo/Barueri,
com 78% de eficiência.

A líbero Camila Brait desta-
cou a importância do saque para

o duelo contra o São Paulo/Ba-
rueri (SP).  “Sacar bem sempre

é importante. Contra uma equipe
como o São Paulo, conta muito,
já que quebrando o passe delas,
facilita o trabalho do nosso blo-
queio e da defesa”, disse Camila
Brait.

Pelo lado do São Paulo/Ba-
rueri, a líbero Nyeme falou da
busca do time de Barueri (SP)
pela evolução no duelo desta sex-
ta-feira.

“Vai ser um jogo muito difí-
cil porque o Osasco São Cristó-
vão Saúde está em uma boa fase,
mas iremos para cima buscando
sempre a nossa evolução. Espe-
ro que seja um jogo bom de se
ver e jogar. Será muito importan-
te sermos disciplinadas tatica-

mente”, analisou Nyeme.  
Ainda nesta sexta-feira acon-

tecerão outras três partidas pela
terceira rodada do returno. O
Sesc RJ Flamengo jogará com o
Pinheiros (SP), às 19h, no giná-
sio Hélio Maurício, no Rio de
Janeiro (RJ). O SporTV 2 trans-
mitirá ao vivo.

O Canal Vôlei Brasil trans-
mitirá as outras duas partidas. O
Dentil/Praia Clube (MG) medi-
rá forças com o São Caetano
(SP), às 19h30, na Arena Praia,
em Uberlândia (MG), e o São
José dos Pinhais/Aiel (PR) jo-
gará com o Brasília Vôlei (DF),
às 20h, no ginásio Ney Braga,
em São José dos Pinhais (PR).

Brasil tem 17 atletas no TOP-20
da World Athletics de 2020

Num ano atípico, atrapalhado pela pandemia da COVID-19, o atletismo brasileiro conseguiu se destacar no Ranking Olím-
pico da WA. De acordo com levantamento da Área Técnica da CBAt, 61 atletas estão entre os 50 melhores do mundo em
provas individuais
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Thiago Braz

O Brasil tem 61 atletas entre
os 50 melhores no Ranking
Olímpico de 2020. O levanta-
mento feito pela Área Técnica da
Confederação Brasileira de Atle-
tismo (CBAt) é baseado na lista
de marcas publicada no site da
World Athletics em 31 de de-
zembro e leva em conta até três
representantes por país em cada
prova individual. São 38 no mas-
culino e 23 no feminino.

O atletismo brasileiro surge
com 17 atletas entre os Top 20 –
nove homens e oito mulheres. Os
destaques são o paulistano Feli-
pe Vinícius dos Santos (AA-
BLU), 4º lugar do mundo no de-
catlo, e a pernambucana Érica
Sena (Pinheiros), 10ª colocada
nos 20 km marcha atlética.

Com 8.364 pontos, resulta-
do obtido no Troféu Brasil Cai-
xa de Atletismo, no dia 12 de
dezembro, no Centro Olímpico
de Treinamento e Pesquisa, em
São Paulo, Felipe obteve índice
olímpico para os Jogos de Tó-
quio-2021.

Já Érica, também qualificada
para a Olimpíada, conseguiu a
marca de 1:29:14 em Podebra-
dy, na República Tcheca, no dia
10 de outubro. Esta foi a única
competição internacional da
atleta do Pinheiros, radicada em
Cuenca, no Equador, em 2020
por causa da pandemia global da
COVID-19.

No masculino, mais três bra-
sileiros estão no TOP 10: Thia-
go Braz, Alexsandro Melo e Dar-
lan Romani – todos na 7ª colo-
cação. Campeão olímpico no
Rio-2016, Thiago fez 5,92 m no
salto com vara em Berlim, Ale-
manha, em 17 de setembro. Já
Alexsandro, conhecido como
Bolt (CT Maranhão), saltou
17,10 m para ganhar a medalha
de ouro no triplo em 2 de feve-
reiro no Sul-Americano Indoor
de Cochabamba, Bolívia. E o
multicampeão Darlan (Pinhei-
ros) obteve a marca de 21,52 m
no arremesso do peso no Tor-
neio FPA, disputado no dia 14 de
março em Bragança Paulista

(SP), antes da declaração de es-
tado de pandemia.

Seis atletas aparecem em
duas provas entre os 50 melho-
res. Alexsandro Melo, além do
triplo, está em 11º no salto em
distância, com 8,16 m (1.1),
Felipe Bardi (SESI-SP) é o
17º nos 100 m (10.11) e 27º
nos 200 m (20.56), Lucas Car-
valho (FECAM) ocupa a 12ª
posição nos 400 m (45.53) e
a 14ª nos 200 m (20.40) e
Paulo André Oliveira (Pinhei-
ros) está em 21º nos 100 m
(10.12)  e  25º  nos  200 m
(20.15) no masculino. No fe-
minino, Vitória Rosa (Pinhei-
ros) é a 20ª nos 200 m (23.06) e
a 26ª nos 100 m (11.30), enquan-
to Ana Carolina Azevedo (Or-
campi) aparece em 17º nos 200
m (23.01) e em 32º nos 100 m
(11.33).

Nos revezamentos, as equi-
pes masculina e feminina do Pi-
nheiros – do 4x100 m e do
4x400 m - terminaram o ano atí-
pico entre as 10 melhores do
mundo. O 4x100 m masculino,
com Aldemir Gomes Junior, He-
derson Estefani, Derick Souza e
Paulo André Oliveira, ficou na 9ª
colocação, com 39.49, enquan-
to o 4x400 m, com Hederson,
Paulo André, Aldemir e Eduardo
Moreira, terminou em 5º lugar,
com 3:08.15.

No feminino, o 4x100 m for-
mado por Bruna Farias, Rosan-
gela Santos, Franciela Krasucki
e Vitória Rosa ficou na 7ª posi-
ção, com 44.28. Já o 4x400 m,
com Joelma Sousa, Liliane Bar-
bosa, Mayara Leite e Daysiellen
Dias, se classificou em 8º lugar,
com 3:38.10.

Brasileiros na lista dos TOP

20 no Ranking Olímpico

Masculino
4º - decatlo  – Felipe dos

Santos (AABLU) – 8.364 pon-
tos;

7º - salto com vara – Thiago
Braz – 5,82 m;

7º - triplo – Alexsandro Melo
(CT Maranhão)  – 17,10 m (i);

7º - peso – Darlan Romani
(Pinheiros) – 21,52 m ;

11º - distância – Alexsandro
Melo (CT Maranhão) – 8,16 m
(1.1);

12º - 400 m – Lucas Carva-
lho (FECAM) – 45.53;

14º - 200 m – Lucas Carva-
lho (FECAM) – 20.40 (1.2);

14º - altura – Thiago Moura
(Guarulhos) – 2,27 m;

15º - 200 m – Ademir Gomes
Junior (Pinheiros)  – 20.41 (1.2)
17º 17º - 100 m – Felipe Bardi
dos Santos (SESI) – 10.11 (0.1);

17º - altura  – Fernando Fer-
reira (Orcampi) – 2,26 m.

Feminino
10º - 20 km marcha atlética

– Érica Sena (Pinheiros)  –
1:29:14;

12º - triplo – Gabriele Sousa
Santos (Pinheiros) – 14.17 (-1.0);

13º - disco – Fernanda Bor-
ges (AABLU) – 62,37 m;

16º - dardo – Laila Ferrer
(Pinheiros) – 61,87 m;

17º - 200 m – Ana Carolina
Azevedo (Orcampi) – 23.01
(0.0);

19º - disco – Andressa de
Morais (Pinheiros) – 60,84 m;

20º - 200 m – Vitoria Rosa
(Pinheiros) – 23.06 (0.0);

20º - dardo – Jucilene Sales
de Lima (Orcampi) – 60,89 m.

A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.

Maior rally do mundo termina nesta sexta-feira na Arábia Saudita. Brasileiros Reinaldo Varela/Maykel Justo estão no 5º
lugar entre os UTVs

Dakar segue para o encerramento
Termina nesta sexta-feira

(15) a 43ª edição do Rally
Dakar, que deve completar
7.646km de percurso dentro do
território da Arábia Saudita, de-
pois de largar e chegar em
Jedá, maior porto do país. Re-
alizada dentro de um protoco-
lo de segurança sanitária, a
prova impediu que seus parti-
cipantes abandonassem a cara-
vana durante toda a sua reali-
zação, reduzindo o risco de

infecções pelo covid-19. Na
categoria UTV, na quinta-feira
a dupla brasileira Reinaldo Va-
rela/Maykel Justo terminou o
dia na quinta posição – mesma
colocação que ocupam na clas-
sificação geral. Os vencedores
do dia foram chilenos Francis-
co Lopez Contardo/Juan Pablo
Vinagre, que continuam na lide-
rança geral da prova.

“O nosso dia foi extrema-
mente longo e cansativo. E pra

variar o trajeto não facilitou em
nada o nosso trabalho”, definiu
Varela. “Foram 598km percor-
ridos hoje (ontem), nos quais
tivemos que trocar três pneus
furados – continuamos no ve-
lho drama das pedras afiadas.
Parece que o que mais tem
aqui na Arábia Saudita é pedra
– e não petróleo como a gen-
te imaginava. Eu e o Maykel
Justo já ficamos craques na
troca de pneu”, disse o brasi-

leiro da equipe Monster Ener-
gy/Can-Am.

Nesta sexta-feira, a carava-
na do Dakar sairá da região de
Yanbu para encerrar a prova no
final da tarde em Jedá, local
também da largada há duas se-
manas. No último dia do Dakar
os participantes percorrerão
um total de 447km, sendo 247
km de especiais – trechos cro-
nometrados onde acontece a
corrida propriamente dita.


