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Governo distribuirá 4,7 milhões
de doses da vacina até março
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Monitor do PIB sinaliza que economia
teve retração de 4% em 2020
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O Monitor do PIB-FGV si-
naliza que a atividade econô-
mica retraiu 4% em 2020. O
dado foi divulgado  na sexta-
feira (19) pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Pela ótica da produção, dos
três grandes setores
(agropecuária, indústria e ser-
viços), apenas a agropecuária
cresceu no ano (2%). Enquan-
to pela ótica da demanda, to-
dos os componentes retraíram,
com destaque para o consumo
das famílias com recuo de
5,2% no ano.

Para o coordenador do
Monitor do PIB-FGV, Claudio
Considera, a expressiva queda

de 4% da economia em 2020
consolida retrações dissemina-
das em diversas atividades eco-
nômicas, em decorrência da
pandemia de covid-19.

Segundo ele, embora a eco-
nomia tenha acelerado no final
do ano, com crescimento de
3,4% no quarto trimestre e de
1% em dezembro, nas compa-
rações com os períodos imedi-
atamente anteriores e com
iguais períodos do ano de 2019,
os resultados não foram sufici-
entes para compensar a perda
expressiva que o Produto Inter-
no Bruto (PIB - a soma de bens
e serviços produzidos no país)
sofreu, principalmente, no se-
gundo trimestre.        Página 3INSS inicia força-tarefa

para reduzir fila para
benefício assistencial
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Comercial
Compra:   5,40
Venda:       5,40

Turismo
Compra:   5,28
Venda:       5,56

Compra:   6,54
Venda:       6,54

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens e
pancadas de chuva
à tarde. Muitas nu-
vens à noite, sem
chuva.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Domingo: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosi-
dade diminui.

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

Segunda: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosi-
dade diminui.

Pietro Fittipaldi é confirmado
 na Haas como piloto reserva

e de testes para 2021
Pietro Fittipaldi conti-

nuará como piloto reserva e
de testes da Haas F1 Team
no Campeonato Mundial de
Fórmula 1 da FIA em 2021.
Fittipaldi, que fez suas duas
primeiras corridas na F1 em
dezembro do ano passado no
Grande Prêmio de Sakhir e
no Grande Prêmio de Abu
Dhabi - substituindo o lesi-
onado Romain Grosjean -,
voltará a dar suporte à equi-
pe na pista ao longo de
2021, estendendo seu rela-
cionamento com o t ime
americano para uma tercei-
ra temporada.

Fittipaldi participou da
maioria das corridas de Fór-
mula 1 em 2020 como pilo-
to reserva e de testes. O bra-
sileiro foi então chamado à
ação após o acidente de Ro-
main Grosjean e suas subse-
quentes lesões no Grande
Prêmio do Bahrein. Pietro
estreou no volante do VF-20
no Grande Prêmio de Sakhir
no final de semana seguinte
- realizado no Circuito In-
ternacional do Bahrein. Ele

cruzou a bandeira quadricula-
da em sua primeira largada,
terminando a corrida de 87
voltas em 17º no geral. Uma
semana depois, o brasileiro
participou do encerramento da
temporada no Grande Prêmio
de Abu Dhabi, no Circuito Yas
Marina.

Antes de competir  pela
Haas, Fittipaldi testou os car-
ros da equipe (VF-18 e VF-19)
em 2018 e 2019. Neto do bi-
campeão mundial de Fórmula
1 da FIA e duas vezes vence-
dor da Indy-500, Emerson Fit-
tipaldi, o currículo de Pietro
inclui diversas vitórias nas ca-
tegorias de base e quatro títu-
los (incluindo World Series e
Fórmula Renault  Inglesa) ,
além de diversas largadas na
IndyCar Series.

“Estamos todos muito sa-
tisfeitos em continuar nosso
relacionamento com Pietro
Fittipaldi”, afirmou o chefe da
equipe Guenther Steiner. “O
papel de piloto de testes e re-
serva significa que você pode
ser chamado para pilotar em
um prazo muito curto e esse

acabou sendo o caso de Pietro
no Bahrein no final de 2020.
Apesar das demandas de pilo-
tar com pouco tempo para se
preparar, ele sem dúvida fez um
trabalho sólido para nós - até
porque ele sequer tinha testa-
do o VF-20. Ele não se deixou
levar pelo momento, ele pro-
vou ser paciente e, por fim, fez
o que lhe foi pedido - trouxe o
carro para casa no Bahrein e
em Abu Dhabi. Essa experiên-
cia de corrida em primeira

mão servirá apenas para agre-
gar valor em termos do que ele
traz para a equipe em sua fun-
ção nesta temporada. Estamos
ansiosos para trabalhar com Pi-
etro e tê-lo conosco novamen-
te ao longo do ano”.

“Estou muito feliz por po-
der continuar no meu terceiro
ano com a Haas F1 Team,” dis-
se Pietro Fittipaldi. “Sou gra-
to ao Gene (Haas) e ao Guen-
ther (Steiner) pela oportunida-
de mais uma vez. Já trabalho

com os engenheiros há al-
guns anos e realmente sinto
que é uma grande família na
Haas. É um grande prazer
poder continuar trabalhando
com a equipe. Com as duas
corridas nas quais corri no
ano passado, isso apenas me
ajudou a ganhar ainda mais
experiência, e tenho certeza
que vai me ajudar a ser capaz
de contribuir mais para a equi-
pe como resultado. Estou re-
almente ansioso para a nova
temporada e estou muito ani-
mado para continuar meu re-
lacionamento com Haas e es-
tar com eles novamente em
Bahrein em março”.

A primeira rodada do
Campeonato Mundial de Fór-
mula 1 da FIA de 2021, o
Grande Prêmio do Bahrein,
será realizada no Circuito
Internacional do Bahrein, en-
tre os dias 26 e 28 de mar-
ço. Fittipaldi estará presen-
te e dará suporte aos estre-
antes da equipe Haas, Nikita
Mazepin e Mick Schumacher
- ambos fazendo suas estrei-
as na F1.
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Um total de 1.383 servido-
res do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) traba-
lham até 22 de março para de-
safogar a fila de pedidos para
o Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). O órgão ini-
ciou, no último dia 12, uma
força-tarefa para acelerar as

avaliações sociais, que anali-
sam se o cidadão se enquadra
nos critérios para receber o be-
nefício assistencial.

Pago a idosos a partir de 65
anos, pessoas com deficiência
e trabalhadores portuários
avulsos, o BPC equivale a um
salário mínimo e tem como

objetivo reduzir a pobreza na
população de menor renda.
Para ter direito ao benefício,
é necessário comprovar que a
renda per capita (por pessoa)
na família seja menor que um
quarto do salário mínimo, atu-
almente R$ 275 mensais por
membro da família.      Página 6 Página 4
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Em SP, Barretos e Presidente
Prudente regridem para

Fase 1-Vermelha

Integração do São Francisco:
governo inicia testes no

Ramal do Agreste

Ford suspende demissões e
mantém negociação com

trabalhadores

INSS disponibiliza extrato
para declaração do
Imposto de Renda

O governo federal iniciou na
sexta-feira (19) os testes na es-
trutura e o enchimento do siste-
ma adutor do Ramal do Agreste
do Eixo Leste do Projeto de In-
tegração do Rio São Francisco.
O acionamento das comportas
aconteceu no reservatório de

Barro Branco, em Sertânia, em
Pernambuco.

A cerimônia contou com a pre-
sença do presidente Jair Bolsonaro,
o ministro do Desenvolvimento
Regional, Rogério Marinho, outros
ministros de Estado, parlamentares
e autoridades locais.        Página 6

Irã reverterá
ações quando

EUA
suspenderem
sanções, diz
chanceler

J&J pede que
OMS inclua
vacina contra
covid-19 em

lista
emergencial

EUA voltam
oficialmente
ao Acordo de
Paris sobre

o clima
Página 3

A Johnson & Johnson
(J&J ) informou na sexta-fei-
ra (19) que encaminhou da-
dos à Organização Mundial da
Saúde (OMS) pedindo a in-
clusão de sua vacina contra
covid-19 em uma lista de uso
emergencial, o que permiti-
ria acesso mais amplo ao imu-
nizante de dose única.
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Butantan por atraso na vacinação
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O Governador João Doria
contestou veementemente o pro-
nunciamento do Secretário-Exe-
cutivo do Ministério da Saúde,
Elcio Franco, que responsabili-
zou o Instituto Butantan pelo
atraso na entrega de doses da
vacina. Doria destacou que o Ins-
tituto Butantan já entregou 9
milhões e 800 mil doses de va-
cinas para a imunização dos bra-
sileiros e que 9 de cada 10 bra-
sileiros estão recebendo a vaci-
na do Butantan.

 “É inacreditável que o Mi-
nistério da Saúde queira atribuir
ao Butantan a responsabilidade

pela sua incompetência, inefici-
ência e incapacidade, que está
acarretando a falta de vacina nas
cidades, nos estados e no país”,
afirmou Doria.

Ao ignorar fatos a respeito
do fornecimento das vacinas do
Instituto Butatan, o Ministério da
Saúde deixa de informar que,
como é de conhecimento públi-
co, o desgaste diplomático cau-
sado pelo governo brasileiro em
relação à China foi o que provo-
cou atrasos no envio da matéria-
prima necessária para a produ-
ção da vacina.

Além disso, não houve qual-

quer empenho da União na libe-
ração dos insumos junto ao Go-
verno Chinês. A autorização para
envio da matéria-prima só ocor-
reu após intervenções feitas pelo
Governo de São Paulo.

O Instituto Butantan ofere-
ceu ao Ministério da Saúde 60
milhões de doses para serem
entregues em 2020 em três
ocasiões: 30 de julho, 18 de
agosto e 7 de outubro. As três
propostas enviadas no ano pas-
sado foram ignoradas pelo MS,
que só assinou o primeiro con-
trato de fornecimento em ja-
neiro de 2021.

“Espero que o Ministério

da Saúde seja capaz de susten-
tar posições verdadeiras e au-
tênticas, não aquelas que são
do seu interesse”, enfatizou o
Governador.

O Instituto Butantan já entre-
gou o que corresponde a 90% de
todas as vacinas usadas na rede
pública do país. O primeiro con-
trato firmado em 7 de janeiro
com a pasta federal previa a en-
trega de 8,7 milhões até 31 de
janeiro, mas o Butantan anteci-
pou o envio das doses, que fo-
ram disponibilizadas em 17 de
janeiro (6 milhões), 22 de janei-
ro (900 mil) e 29 de janeiro (1,8
milhão). Em 5 de fevereiro um

novo lote de 1,1 milhão de do-
ses foi enviado ao Programa
Nacional de Imunizações (PNI).

Por meio de um grande es-
forço de produção será possível
antecipar de setembro para
agosto a entrega do total de 100
milhões de doses contratadas. A
partir do próximo dia 23 de fe-
vereiro está prevista a entrega de
3,4 milhões de doses, em oito
entregas diárias de 426 mil.

“Estamos muito comprome-
tidos com a entrega dessas vaci-
nas, as únicas que estão sendo
produzidas em território nacio-
nal”, ressaltou Dimas Covas, di-
retor do Instituto Butantan.

O Butantan tem pressa em
fornecer vacinas para a popula-
ção brasileira. Tanto que criou
uma força-tarefa para acelerar a
entrega de doses para todo o
país, com a duplicação do núme-
ro de funcionários do setor de
envase de 150 para 300 profis-
sionais. Apesar da completa au-
sência de planejamento do go-
verno federal em relação à vaci-
nação no Brasil e da falta de
empenho da diplomacia brasilei-
ra, que culminou com o atraso
na liberação de insumos, o ins-
tituto trabalha diuturnamente
para viabilizar novas entregas de
doses ao PNI.

Governo do Estado faz
22ª reclassificação do Plano SP

O Governador João Doria
anunciou na sexta (19) a 22ª re-
classificação de regiões no Pla-
no São Paulo de controle da pan-
demia. A piora nos índices de
avanço do coronavírus no inte-
rior deixa as áreas de Araraqua-
ra, Barretos, Bauru e Presidente
Prudente na fase vermelha, com
restrição total de comércios e
serviços não essenciais. Houve
melhora nas regiões de Franca,
que avança para a etapa laranja, e
Sorocaba, que progride para a
fase amarela.

 “A reclassificação começa a
valer a partir de segunda-feira, 22
de fevereiro. Assim, todos terão
possibilidade de se preparar e orga-
nizar. Outras reclassificações pode-
rão ocorrer na próxima semana,
sempre com o objetivo de atender
com mais precisão e rapidez, seja
para evoluir ou regredir”, afirmou
Doria. Todas as regras do Plano SP
estão detalhadas no site https://
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/.

As demais regiões permane-
cem sem alteração em relação à
classificação atual, em vigor des-
de o último dia 6. Continuam na

fase amarela a Grande São Paulo
e as áreas de Araçatuba, Baixada
Santista, Campinas e Registro. Na
laranja, estão as regiões de Marí-
lia, Piracicaba, Ribeirão Preto,
São João da Boa Vista, São José
do Rio Preto e Taubaté.

Todas as regiões em fase ver-
melha estão com ocupação de
UTI para pacientes de COVID-
19 acima de 80%. Na etapa de
restrição máxima, só há funcio-
namento normal de farmácias,
mercados, padarias, lojas de con-
veniência, bancas de jornal, pos-
tos de combustíveis, lavanderias
e hotelaria. Já os comércios e
serviços não essenciais só podem
atender em esquema de retirada
na porta, drive-thru e entregas por
telefone ou aplicativos.

Municípios em áreas de fase
amarela podem permitir 40% de
ocupação em academias, salões
de beleza, restaurantes, cinemas,
teatros, shoppings, concessioná-
rias, escritórios e parques esta-
duais, com expediente de até dez
horas diárias para restaurantes e
12 horas para as demais. O aten-
dimento presencial deve ser en-

cerrado às 22h em todos os se-
tores. Nos bares, as portas fe-
cham mais cedo, às 20h. Even-
tos que geram aglomeração,
como festas, baladas e shows
continuam proibidos.

Na etapa laranja, o funciona-
mento dos serviços não essen-
ciais é limitado a até oito horas
diárias, com atendimento pre-
sencial máximo de 40% da ca-
pacidade e encerramento às 20h.
O consumo local em bares está
totalmente proibido.

Com a reclassificação desta
sexta, na fase amarela a venda de
bebidas alcoólicas em lojas de
conveniência e restaurantes pas-
sa a ser permitida por mais duas
horas, das 6h às 22h. Nas etapas
laranja e vermelha, permanece o
limite entre 6h e 20h. Somente
a partir da fase verde, a mais
branda, é que essa comercializa-
ção poderá voltar a ser feita sem
as restrições atuais.

Todos os protocolos sanitá-
rios e de segurança para os se-
tores econômicos devem ser
cumpridos com rigor. Prefeitu-
ras que se recusam a seguir as

normas estabelecidas pelo Go-
verno do Estado ficam sujeitas
a sanções judiciais.

Dados da pandemia
Com os dados epidemioló-

gicos semanais divulgados nes-
ta sexta, a média estadual passou
de 343,7 para 287,9 novos ca-
sos por 100 mil habitantes. A
taxa de novas internações foi de
48,3 para 46,6 a cada 100 mil
habitantes, e as novas mortes ti-
veram ligeira alta, de 7 para 7,3
por 100 mil habitantes.

A pressão sobre o sistema
hospitalar teve leve recuo, mas
ainda exige acompanhamento
ininterrupto. A média estadual de
ocupação de leitos de UTI por pa-
cientes graves de COVID-19 caiu
de 67,2% para 66,7%, com 20,2
vagas a cada 100 mil habitantes.

O resumo com as informa-
ções sobre a reclassificação do
Plano São Paulo e os indicado-
res epidemiológicos e de capa-
cidade hospitalar de cada região
estão disponíveis no link https:/
/issuu.com/governosp/docs/
20210219_plano_spvf__1_.pptx.

Mais de 12 mil presos de São Paulo
se preparam para o Enem PPL

A oportunidade de reescre-
ver a própria história é uma ja-
nela que se abre para reeducan-
dos custodiados no Estado de
São Paulo, nos dias 23 e 24 de
fevereiro. O período marca a
aplicação do Exame Nacional do
Ensino Médio para Pessoas Pri-
vadas de Liberdade (Enem PPL).
Neste ano, a Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária (SAP)
conta com 12.778 homens e mu-
lheres encarcerados inscritos
para a realização das provas.

Os candidatos do Enem PPL
também podem utilizar o desem-
penho como mecanismo único,
alternativo ou complementar
para o acesso à educação supe-
rior. O exame é aplicado pelo
Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) e tem o mesmo
grau de dificuldade do Enem tra-
dicional.

Preparação
Para treinar os candidatos

inscritos no Enem PPL, a SAP
proporcionou um cursinho pre-
paratório. As aulas online come-
çaram no dia 25 de janeiro e
ocorrem até o dia 22 de feverei-
ro, véspera do exame, totalizan-
do 160 horas de cursinho.

A medida é inédita e foi pos-
sível graças a uma parceria do
Grupo de Capacitação, Aperfei-
çoamento e Empregabilidade da
Coordenadoria de Reintegração
Social (CRSC) da Pasta com o
Instituto Seb. Atualmente, can-

didatos de 41 unidades prisio-
nais do Estado participam das
aulas. Algumas unidades tiveram
de suspender o curso em razão
de protocolos sanitários.

Cuidados com a pandemia
Os colaboradores do Inep

que atuam nos dias de aplicação
dos exames receberão 3 másca-
ras sobressalentes para troca em
horários específicos;

Serão distribuídos frascos
de álcool em gel para todas as
salas;

As janelas e portas das salas
deverão ficar abertas para faci-
litar a circulação do ar;

As mesas e cadeiras das sa-
las serão devidamente higieniza-
das, assim como banheiros e

corredores de acesso;
Será mantido o distancia-

mento social entre participantes
em sala, na ida ao banheiro e an-
tes da identificação;

Caso algum colaborador da
equipe de aplicação de provas
apresente sintomas da Covid-19
não poderá entrar na unidade pri-
sional;

A máscara é de uso obriga-
tório para todos, tanto colabo-
rares como candidatos;

Capital e Grande São
Paulo

Para o exame de 2020, fo-
ram inscritos 1.877 reeducan-
dos, das 28 unidades prisionais
de São Paulo e Região Metro-
politana.

Em SP, Barretos e Presidente Prudente
regridem para Fase 1-Vermelha

Com o aumento nos índices
de ocupação de leitos de terapia
intensiva (UTI) destinados ao
tratamento da covid-19, as regi-
ões de Barretos e Presidente
Prudente regrediram para a Fase
1-Vermelha do Plano São Paulo
e só poderão permitir o funcio-
namento dos serviços conside-
rados essenciais.

Pela nova classificação do
Plano São Paulo, anunciado na
sexta-feira, (19) pelo governo
de São Paulo, quatro regiões do
estado estão agora na Fase 1-
Vermelha: além de Barretos e
Presidente Prudente, as regiões
de Araraquara e Bauru vão per-
manecer nessa fase.

Outras duas regiões do esta-
do apresentaram melhora em
seus indicadores relacionados à
covid-19 e vão passar para ou-

tras fases do Plano São Paulo. A
região de Franca passou da fase
1-vermelha para a Fase 2-Laran-
ja. Já a região de Sorocaba pas-
sou da Fase 2-Laranja para a Fase
3-Amarela.

Com isso, seis regiões do
estado estão agora na Fase 3-
Amarela: além de Sorocaba,
mantiveram-se nessa etapa as
regiões da Grande São Paulo
(o que inclui a capital paulis-
ta), Baixada Santista, Campi-
nas, Registro e Araçatuba. A
Fase Amarela permite 40% de
ocupação em academias, sa-
lões de beleza, restaurantes,
cinemas, teatros, shoppings,
concessionárias, escritórios
e parques estaduais, com ex-
pediente de até dez horas diá-
rias para restaurantes e 12 horas
para as demais.

O atendimento presencial
deve ser encerado até as 22h,
com exceção dos bares, que de-
vem fechar às 20h. Eventos que
geram aglomeração, como fes-
tas, baladas e shows continuam
proibidos.

Já as demais regiões do es-
tado, como Marília, São José
do Rio Preto, Franca, Ribei-
rão Preto, São João da Boa
Vista, Piracicaba e Taubaté,
estão na Fase 2-Laranja. Nes-
sa etapa, o funcionamento dos
serviços não essenciais é limi-
tado a até oito horas diárias,
com atendimento presencial
máximo de 40% da capacidade
e encerramento às 20h. O con-
sumo local em bares está total-
mente proibido.

A reclassificação do Plano
São Paulo começa a valer a par-

tir de segunda-feira (22).
O Plano São Paulo é dividi-

do em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de ati-
vidades não essenciais (verme-
lho) a etapas identificadas como
controle (laranja), flexibilização
(amarelo), abertura parcial (ver-
de) e normal controlado (azul).
O plano divide o estado em 17
regiões e cada uma delas é clas-
sificada em uma fase do plano,
dependendo de fatores como ca-
pacidade do sistema de saúde e
a evolução da epidemia.

São Paulo tem, até este mo-
mento, 1.960.564 casos con-
firmados do novo coronavírus,
com 57.499 mortes. As taxas
de ocupação de leitos de UTI
estão em 66,7% no estado e
em 66% na Grande São Paulo.
(Agência Brasil)
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.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Eleita vereadora pela 1ª vez, a consagrada executiva (empre-

sas do mercado financeiro nacional e internacional), Cris Mon-
teiro (NOVO) tá só observando os movimentos do mercado po-
lítico, uma vez que as ações partidárias podem despencar a qual-
quer momento na bolsa política

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Triste pelo amigo Bruno (PSDB) voltar à quimioterapia por

causa de um câncer, Fernando Alfredo (presidente do diretório
paulistano PSDB) foi muito felicitado por ter completado - 19
fevereiro - 39 de idade. A campanha do Covas - com força, foco e
fé - passou pelo Fernandão em 2020

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Deputada estadual mais votada da História do Brasil (cerca de

2 milhões de votos em 2018), Janaína (ainda no PSL) segue con-
siderando que uma candidatura Presidencial do Moro não só pode
livrá-lo de punições por conta da Lava-Jato, como levá-lo pro 2º
turno com Bolsonaro em 2022

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Quem segue brigando com o Ministério (Saúde) é João Do-

ria (PSDB). Diz que o Butantã tá sendo prejudicado, em relação
ao total de vacinas que podia estar produzindo e pede aos jorna-
listas - que chama de colegas - pra pedirem também que o Brasil
tenha e use todas as vacinas possíveis

.
CONGRESSO  (BRASIL)
A maioria do Poder Legislativo ‘entregou a cabeça’ de um

deputado do baixo clero ao aceitar que siga preso - pelo Supremo
- ainda que ao fazer ameaças aos membros da Corte possa mere-
cer até a cassação ? Tá sendo quebrada de vez a Harmonia entre
os Poderes da República do Brasil ?

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Jair Bolsonaro não abandonou o deputado Daniel Silveira (PSL

Rio). Apenas não adiantaria espernear, uma vez que o jogo já tava
jogado e o bode expiatório escolhido, até porque berrou alto de-
mais e desafiou animais políticos muito maiores e mais fortes
por escolherem quem vão devorar

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Cenários pra 2022 : no PT, Lula com Luiza (do magazine) na

vice. Com portas abertas no PODEMOS (ex-PTN), Sérgio Moro
pra se blindar do Gilmar Mendes (Supremo). Com portas abertas
no CIDADANIA (ex-PCB e ex-PPS), Huck (ainda na Globo). Ain-
da sem partido, Bolsonaro já tá no 2º turno

.
HISTÓRIAS  (BRASIL)
Se até o então deputado federal Zé Dirceu, que mandava no 1º

governo Lula e o colega (já era dono do PTB) Jefferson não con-
seguiram se livrar das cassações em 2005 (caso mensalão do PT),
agora que tem prisão preventiva - via Supremo - pra congressis-
tas, os Lobbys podem deitar e rolar



Monitor do PIB sinaliza que economia
teve retração de 4% em 2020
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Irã reverterá ações quando
EUA suspenderem sanções,

diz chanceler
O Irã “reverterá imediatamente” as ações relacionadas ao

seu programa nuclear quando as sanções dos Estados Unidos
(EUA) forem suspensas, disse  na sexta-feira (19) o ministro
das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, reiterando
a posição de Teerã quanto à proposta de Washington de reto-
mar as conversações.

Na quinta-feira (18), o governo do presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden, disse estar pronto para ressuscitar um acor-
do de 2015, entre o Irã e potências mundiais, que o ex-presi-
dente Donald Trump abandonou em 2018 antes de reativar san-
ções ao Irã.

Quando as sanções forem suspensas, “reverteremos imedia-
tamente todas as medidas corretivas. Simples”, disse o chance-
ler no Twitter.

Também na quinta-feira, Zarif tuitou que as “medidas corre-
tivas” de seu país são uma reação a violações do acordo cometi-
das pelos EUA, o Reino Unido, a França e Alemanha. China e
Rússia também são signatárias do pacto.

Zarif afirmou, em entrevista divulgada em um site do gover-
no, que os EUA não somente descumpriram suas obrigações, mas
mantêm a “pressão máxima fracassada” de Trump, apesar de afir-
mar que estão dispostos a retomar o acordo nuclear.

“Portanto, os europeus precisam notar que a pressão sobre o
Irã não funciona, e que comentários inúteis tampouco servem
para algo”, disse Zarif, acrescentando: “Assim que virmos medi-
das dos Estados Unidos e da Europa para o cumprimento de suas
obrigações, reagiremos imediatamente e retomaremos nossos
compromissos.” (Agencia Brasil)

J&J pede que OMS inclua
vacina contra covid-19 em

lista emergencial
A Johnson & Johnson (J&J ) informou na sexta-feira (19)

que encaminhou dados à Organização Mundial da Saúde (OMS)
pedindo a inclusão de sua vacina contra covid-19 em uma lista de
uso emergencial, o que permitiria acesso mais amplo ao imuni-
zante de dose única.

Segundo a J&J, a inclusão em uma lista de uso emergencial é
um pré-requisito para o suprimento de vacinas para o Covax, pro-
grama de vacinas coliderado pela OMS que almeja entregar do-
ses a países pobres e de renda média.

A vacina da J&J é administrada em apenas uma dose e pode
ser armazenada à temperatura de geladeiras normais, uma grande
vantagem competitiva em países com infraestrutura de saúde re-
lativamente mais fraca.

O imunizante está sendo analisado pela Agência de Alimen-
tos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), e uma comis-
são de especialistas desta entidade deve debater a autorização de
seu uso emergencial na semana que vem.

A vacina está sendo distribuída na África do Sul, país onde
ocorre sua primeira utilização fora de um grande teste clínico.

No mês passado, a J&J disse que a vacina se mostrou 66%
eficaz na prevenção de covid-19 em um grande teste global de
estágio avançado com múltiplas variantes do coronavírus. O ní-
vel de proteção variou: 72% nos Estados Unidos; 66% na Amé-
rica Latina; e 57% na África do Sul.

De acordo com a empresa, os dados entregues à OMS inclu-
em resultados do teste de estágio avançado.

Em dezembro, a J&J fechou um acordo de apoio ao Covax.
(Agencia Brasil)

EUA voltam oficialmente
ao Acordo de Paris sobre

o clima
Os Estados Unidos (EUA) se reintegraram oficialmente ao

Acordo de Paris sobre o clima na sexta-feira (19), revigorando a
luta global contra a mudança climática, enquanto o governo do
presidente Joe Biden planeja cortes drásticos nas emissões de
gases de efeito estufa para as próximas três décadas.

Cientistas e diplomatas estrangeiros saudaram a volta dos
EUA ao tratado, que se tornou oficial 30 dias depois de seu pre-
sidente, Joe Biden, determinar a medida em seu primeiro dia no
cargo.

Desde que quase 200 países assinaram o pacto de 2015 para
evitar a mudança climática catastrófica, os EUA foram o único a
sair. O ex-presidente Donald Trump adotou a ação, alegando que
uma ação climática seria cara demais.

O enviado dos EUA para o clima, John Kerry, participa hoje
de eventos virtuais para marcar a volta dos EUA, aparecendo com
os embaixadores do Reino Unido e da Itália, o secretário-geral
da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e
o enviado de ambição climática da ONU, Michael Bloomberg.

Biden prometeu traçar uma rota para zerar as emissões nor-
te-americanas até 2050. Cientistas disseram que essa meta está
alinhada ao que é necessário, mas enfatizaram que as emissões
mundiais precisam cair pela metade até 2030 para evitar impac-
tos mais devastadores do aquecimento global.

Kerry e a conselheira climática doméstica de Biden, Gina
McCarthy, estão elaborando novos regulamentos e incentivos
com o objetivo de acelerar a produção de energia limpa e a tran-
sição dos combustíveis fósseis.

Essas medidas formarão a espinha dorsal da próxima meta de
redução de emissões de Washington, ou Contribuição Determi-
nada Nacionalmente, anunciada antes de uma cúpula climática
global de líderes que Biden presidirá em 22 de abril. A próxima
conferência climática da ONU será em Glasgow, em novembro.

Biden também já assinou mais de uma dúzia de decretos rela-
cionados à mudança climática e mobilizou todas as agências fe-
derais para que ajudem a moldar a reação do governo.

Apesar do entusiasmo com a volta dos EUA às negociações
mundiais, especialistas dizem que o caminho à frente não será
fácil. As metas climáticas de Biden enfrentam desafios políticos
nos EUA, a oposição de empresas de combustíveis fósseis e al-
guma preocupação de líderes estrangeiros com o vaivém norte-
americano nas diretrizes para o clima. (Agencia Brasil)

O Monitor do PIB-FGV si-
naliza que a atividade econômi-
ca retraiu 4% em 2020. O dado
foi divulgado  na sexta-feira (19)
pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV).

Pela ótica da produção, dos
três grandes setores (agropecu-
ária, indústria e serviços), ape-
nas a agropecuária cresceu no
ano (2%). Enquanto pela ótica da
demanda, todos os componentes
retraíram, com destaque para o
consumo das famílias com re-
cuo de 5,2% no ano.

Para o coordenador do Mo-
nitor do PIB-FGV, Claudio Con-
sidera, a expressiva queda de 4%
da economia em 2020 consoli-
da retrações disseminadas em
diversas atividades econômicas,
em decorrência da pandemia de
covid-19.

Segundo ele, embora a eco-
nomia tenha acelerado no final
do ano, com crescimento de
3,4% no quarto trimestre e de
1% em dezembro, nas compara-
ções com os períodos imedia-
tamente anteriores e com iguais
períodos do ano de 2019, os re-
sultados não foram suficientes
para compensar a perda expres-
siva que o Produto Interno Bru-
to (PIB - a soma de bens e servi-
ços produzidos no país) sofreu,
principalmente, no segundo tri-
mestre.

“Os desafios para 2021 mos-
tram-se grandes a partir deste
cenário, tendo em vista que de-
vido ao crescimento lento de
2017-2019 a economia foi ca-
paz de recuperar as perdas da
recessão de 2014-2016. Com o
choque adverso enfrentado em
2020, que ainda não foi total-
mente eliminado, os resultados
de 2014, pico da série históri-
ca, parecem cada vez mais dis-
tantes de serem alcançados”,

afirmou em nota.
Em termos monetários, es-

tima-se que o PIB de 2020, em
valores correntes, alcançou a
cifra de R$ 7 trilhões, 434 bi-
lhões e 248 milhões.

O resultado do PIB de 2020
interrompeu a trajetória de cres-
cimento que se estendia por três
anos e retornou ao patamar de
2016. A preços constantes de
2020, o PIB de 2020, embora
seja um pouco maior que o de
2016, ainda é inferior aos do
período 2017 a 2019. A valores
de 2020, o PIB per capita equi-
vale a R$ 35.108, menor valor
desde 2008.

Já a taxa de investimento da
economia foi de 16,1% em
2020, a maior desde 2015
(17,3%).

Análise trimestral e men-
sal

Na análise trimestral, o PIB
apresentou, na série com ajuste
sazonal, crescimento de 3,4% no
quarto trimestre, em compara-
ção ao terceiro trimestre, mos-
trando aceleração da atividade
econômica no final do ano. Em
relação ao quarto trimestre de
2019, o PIB apresentou retração
de 0,8%.

Na análise mensal, o PIB
teve crescimento de 1% em de-
zembro, na comparação com
novembro. Na comparação inte-
ranual, o resultado do PIB de
dezembro foi de crescimento de
1,4%; o primeiro resultado po-
sitivo após nove meses conse-
cutivos de quedas.

Consumo das famílias
Segundo a pesquisa, o con-

sumo das famílias retraiu 5,2%
em 2020, em comparação a
2019. Este componente, que foi
um dos principais responsáveis
pelo crescimento da economia,

após a recessão de 2014-2016,
apresentou expressivo recuo em
2020, com a disseminação da
pandemia de covid-19.

O consumo de serviços foi
o que mais recuou em 2020 de-
vido, principalmente à retração
do consumo de serviços de alo-
jamento e alimentação, saúde
privada e serviços gerais presta-
dos às famílias.

Na análise mensal interanu-
al, o consumo de produtos não
duráveis e duráveis cresceu em
dezembro de 2020. O forte cres-
cimento de 10,2% do consumo
de produtos duráveis foi devido
ao aumento do consumo de to-
dos os segmentos que compõem
este tipo de bens.

O consumo de produtos não
duráveis cresceu devido, princi-
palmente, ao consumo de produ-
tos alimentícios e farmacêuti-
cos, padrão recorrente no ano de
2020. A maior queda continuou
sendo a do consumo de serviços,
por causa, sobretudo, das retra-
ções do consumo de alojamen-
to, alimentação e demais servi-
ços prestados as famílias, todos
dependentes da interação soci-
al, dificultada devido à pandemia.

Investimentos
A Formação Bruta de Capi-

tal Fixo (FBCF), que são os in-
vestimentos, recuou 2,9% em
2020, em comparação a 2019.
O componente de máquinas e
equipamentos, que apresentou
maior contribuição para o cres-
cimento da FBCF ao longo de
2018 e 2019, foi o principal res-
ponsável pela retração em 2020.
O segmento de máquinas e equi-
pamentos que mais influenciou
neste expressivo recuo foi o de
automóveis, camionetas e utili-
tários.

Na comparação interanual, a
FBCF cresceu 14,5% em de-

zembro de 2020, devido, princi-
palmente, ao crescimento de
36,3% do componente de má-
quinas e equipamentos. Esse au-
mento foi disseminado entre di-
versos segmentos, porém os de
caminhões e ônibus; tratores e
outras máquinas agrícolas e;
máquinas e equipamentos mecâ-
nicos em geral foram os que ti-
veram maiores destaques posi-
tivos.

Exportação
A exportação retraiu 1,9%

em 2020, em comparação a
2019. Os segmentos exportados
que recuaram no ano foram os
bens intermediários, os serviços
e os bens de capital; com desta-
que para este último que contraiu
33,5% no ano. Em contraparti-
da, os segmentos que apresen-
taram desempenho positivo fo-
ram os de produtos agropecuá-
rios, produtos da extrativa mine-
ral e os bens de consumo.

Importação
A importação apresentou re-

tração de 10,3% em 2020 na
comparação com 2019. À exce-
ção da importação de produtos
agropecuários, que cresceu
2,3% no período, todos os de-
mais segmentos recuaram em
2020. A importação de serviços
foi a principal responsável pela
queda na importação com recuo
de 28,4%, no ano. 

Apesar de apenas dois seg-
mentos da importação terem
crescido em dezembro, o total
da importação aumentou
10,3% na comparação intera-
nual. Mesmo com as quedas
nos demais componentes, o
crescimento expressivo dos
bens intermediários (39,7%) e
dos bens de capital (34,8%)
impulsionaram o total impor-
tado. (Agencia Brasil)

Clientes de bancos podem acessar
serviços do governo pelo aplicativo

Clientes de instituições fi-
nanceiras podem ter acesso di-
reto a serviços digitais ofereci-
dos pelo governo por meio
dos aplicativos dos bancos.

Os serviços são da platafor-
ma gov.br. Além da União, Dis-
trito Federal, 11 estados e 74
municípios estão integrados à
plataforma gov.br.

Atualmente, 93 milhões de
pessoas têm cadastro no gov.br.
Entre os principais serviços ofe-
recidos pelo portal estão o Meu
INSS, a Carteira Digital de Trân-
sito, a Carteira de Trabalho Di-
gital, Sacar Abono Salarial e So-
licitar Seguro-Desemprego.

Nos estados e nos municípi-

os que aderiram ao gov.br,  
o usuário pode ter o acesso ao
Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA),
arrecadado pelos estados, ao
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e taxas de lim-
peza e de iluminação pública,
administrados pelos municípios
que já tenham aderido ao gov.br.

Atualmente, o Banco do Bra-
sil, Bradesco, Banrisul e BRB
oferecem o acesso aos serviços
por meio dos aplicativos. A Cai-
xa estuda adesão à plataforma.

Nesta semana, o Sicoob, 
uma instituição cooperativa, 
também passou a oferecer o
acesso à plataforma.

De acordo com a Secretaria
de Governo Digital do Ministé-
rio da Economia, 5 milhões
de clientes podem entrar na pla-
taforma gov.br com as mesmas
credenciais de acesso utilizadas
no aplicativo da instituição co-
operativa.

A secretaria informa que o
acesso por meio do aplicativo é
seguro e, com a integração, o
governo tem acesso apenas ao
nome completo, CPF, telefone
e e-mail do usuário.

Ao acessar sites ou aplicati-
vos governamentais que permi-
tam a autenticação por meio da
opção gov.br, o cidadão será dire-
cionado a uma tela que apresenta-

rá o item ‘Bancos Credenciados’.
Ao acioná-lo e selecionar o
Sicoob, por exemplo,  entre as
instituições, será direcionado para
o ambiente do sistema cooperati-
vo, onde informará suas creden-
ciais de acesso e receberá uma
mensagem no aplicativo.

Após esse processo, vai
ser convidado a aprovar o
compartilhamento dos dados
pessoais, bem como orienta-
do sobre a forma como pode
revogar essa decisão. Ao final
dessa etapa, o cooperado será
direcionado ao serviço que
acessou originalmente já de
forma identificada. (Agencia
Brasil)

Brasil desiste de disputa sobre subsídios
comerciais do Canadá na OMC

O Ministério das Relações
Exteriores informou que o Bra-
sil encerrará a disputa com o
Canadá em razão dos subsídios
concedidos pelo país norte-ame-
ricano à empresa aeronáutica
Bombardier para fabricação de
aeronaves C-Series.

O contencioso foi iniciado
em 2017 na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC).

Para o governo brasileiro, os
subsídios de mais de US$ 3 bi-
lhões “distorceram as condições
de concorrência no mercado de
aviação comercial e causaram
sérios prejuízos à empresa bra-
sileira Embraer”, que também
fabrica aeronaves de médio al-
cance. “O Brasil permanece con-

vencido da solidez dos argumen-
tos apresentados no caso. No
entanto, o contencioso na OMC
mostrou-se ineficaz para reme-
diar os efeitos da concessão de
subsídios em tão larga escala
para o setor de aviação comer-
cial. Esse setor é hoje fundamen-
talmente distinto daquele exis-
tente quando o contencioso foi
iniciado”, diz a nota do Itamara-
ty divulgada  na quinta-feira (18).

Além disso, o ministério ar-
gumenta que a retirada da Bom-
bardier do mercado de aviação
comercial minimizou as possi-
bilidades de obter solução a par-
tir de contencioso contra o Ca-
nadá. A fabricante canadense
também vendeu o programa C-

Series para a empresa europeia
Airbus, que transferiu parte de
sua produção final para os Esta-
dos Unidos.

“Com o encerramento do
contencioso, o Brasil passará a
concentrar-se, com renovado
ímpeto, no lançamento de nego-
ciações de disciplinas mais efe-
tivas para o apoio governamen-
tal no setor de aviação comerci-
al, abrangendo o lançamento, o
desenvolvimento e a produção
de aeronaves comerciais e tec-
nologias correlatas”, informou o
Itamaraty. Para o governo brasi-
leiro, essas negociações são “a
melhor forma de restabelecer a
igualdade de condições no mer-
cado de aviação comercial, se-

tor que gera US$ 500 bilhões
anuais e 1 milhão de empregos
no mundo”.

A nota destaca ainda que o
Brasil é favorável a uma discus-
são internacional ampla e hori-
zontal, nas instâncias pertinen-
tes, incluindo o G20 (grupo das
maiores economias do mundo),
a Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico e a própria OMC, sobre
todos os subsídios, industriais
e agrícolas, “a fim de reduzir
distorções comerciais, assegu-
rar condições equilibradas de
concorrência, aumentar a efici-
ência produtiva e promover de-
senvolvimento sustentável”.
(Agencia Brasil)

Ford suspende demissões e mantém
negociação com trabalhadores

Após conciliação na Justiça
do Trabalho, a montadora Ford
aceitou suspender as demissões
nas fábricas de Taubaté (SP) e
Camaçari (BA) durante as nego-
ciações com os trabalhadores.
As atividades nas plantas deve-
rão ser retomadas na próxima
segunda-feira (22).

Foram promovidas audiênci-
as de conciliação nos tribunais
regionais do Trabalho da 15ª, de
São Paulo, e da 5ª Região, na
Bahia. No acordo firmado com
a Justiça do Trabalho na Bahia,
ficou estipulado um prazo de 90
dias para as negociações entre

empregados e a empresa, perío-
do em que serão mantidos todos
os salários e benefícios, além da
retomada da produção.

A empresa se comprome-
teu ainda, na audiência com o
TRT-15, a manter diálogo se-
manal com os sindicatos que
representam os trabalhadores.
As negociações devem envol-
ver a direção mundial da Ford,
que tem a capacidade de rever-
ter a decisão do fechamento
das fábricas no Brasil.

No dia 11 de janeiro, a mon-
tadora anunciou a decisão de fe-
char as fábricas no Brasil. Além

dos complexos em Camaçari,
na Bahia, e Taubaté, no interi-
or paulista, até o fim do ano
devem ser encerradas as ativi-
dades da Troller, em Horizon-
te,  no Ceará.

A Ford citou os impactos
da crise gerada pela pandemia
do novo coronavírus (covid-
19)  para justificar a decisão
de fechar suas unidades no
país. “A pandemia global da
covid-19 ampliou os desafi-
os do negócio, com persis-
tente capacidade ociosa da in-
dústria e redução das vendas
na América do Sul, especial-

mente no Brasi l”, diz nota di-
vulgada na ocasião.

A empresa planeja concentrar
a produção de veículos na Améri-
ca do Sul nas fábricas da Argenti-
na e do Uruguai. Serão mantidos,
entretanto, a sede administrativa
para a América do Sul em São Pau-
lo, o Centro de Desenvolvimento
de Produto, na Bahia, e o Campo
de Provas, em Tatuí (SP).

Os impactos sociais do en-
cerramento das atividades da
montadora são alvo de três  in-
quéritos civis abertos pelo Mi-
nistério Público do Trabalho.
(Agencia Brasil)
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contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042570-51.2018.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernanda Franco Bueno Cáceres, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Priscila Pinheiro de Santana,  
CPF 420.093.108-70, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com 
Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 17.319,89 (agosto/2018), 
corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao inadimplemento do Termo de Ocorrência de 
Irregularidade n° 8110471, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando 

dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial  
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora  

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2020.                   B 19 e 20/02
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, SANTO ANDRÉ, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE 
DA SERRA - SINDIMÓVEIS/ABC - Edital de Convocação de Assembleia - Os membros da Junta Governa-
tiva do Sindicato dos Empregados em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São 
Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - SINDIMÓVEIS/ABC, Srs. Douglas 
Gomes Mariotto, RG 43.242.475-1 SSP-SP, CPF 343.410.268-01, Raphael Galan Procopio Machado, RG 
49.686.108-6 SP e CPF 406.316.068-82, e Alex Vicente Silva, RG 22.521.932-3 e CPF 135.399.708-19, eleitos 
em assembleia de 23/10/2020 ante o falecimento da presidente e a renúncia coletiva de todos os membros da 
diretoria, diante dos motivos de força maior que impossibilitaram a convocação de eleições, convocam, termos do 
artigo 20 do estatuto social, todos os associados quites e em condições de votar para participar da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 24 de fevereiro de 2021, às 08h00 em primeira convocação, 
e às 09h00 em segunda convocação, no endereço da Rua Jônio, nº 12, sala 22, Jardim do Mar, São Bernardo 
do Campo, SP, CEP 09750-340, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Eleição de nova Junta Governativa 
Provisória para reorganizar o sindicato, reestabelecer a norma coletiva, e realizar eleições para a diretoria e con-
selho fiscal. Santo André, 19 de fevereiro de 2021. Douglas Gomes Mariotto - RG 43.242.475-1 SSP-SP - CPF 
343.410.268-01, Raphael Galan Procopio Machado - RG 49.686.108-6 SSP-SP - CPF 406.316.068-82, Alex 
Vicente Silva - RG 22.521.932-3 SSP-SP - CPF 135.399.708-19.

Saraiva e Siciliano S.A. Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 – NIRE 35.300.154.801

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 01/03/2021, às 
11 horas, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: reformar o Estatuto Social da Companhia 
para (a) extinguir o Conselho de Administração; e, consequentemente, (b) dar nova regulação à competência da Diretoria 
(“AGE/2021”); e (c) realizar os demais ajustes no Estatuto Social da Companhia que sejam diretamente decorrentes do 
item “a” da Ordem do Dia. Informações relativas à assembleia exclusivamente digital: 1. Considerando o atual contexto 
relacionado à evolução da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), a AGE/2021 será realizada exclusivamente de modo 
digital, por meio da disponibilização de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas acompanhem e votem na 
AGE/2021. 2. Os acionistas interessados em participar da AGE/2021 por meio de sistema eletrônico de votação a distância 
deverão enviar e-mail para o endereço tsato@saraiva.com.br, até 2 dias antes da data de realização da AGE/2021, mani-
festando seu interesse em participar da AGE/2021 dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação de 
Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que 
comparecerá à AGE/2021, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereços 
de e-mail dos representantes do solicitante que participarão da AGE/2021. 3. Os acionistas que não enviarem a Solicitação 
de Acesso na forma e prazo previstos acima não estarão aptos a participar da AGE/2021 via sistema eletrônico de votação 
a distância. 4. Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na AGE/2021, a Companhia 
enviará um link acompanhado da senha de acesso para os endereços de e-mail informados na Solicitação de Acesso. Caso 
um acionista ou representante de acionista não receba o link e/ou a senha de acesso com até 12 horas de antecedência 
do horário de início da AGE/2021, deverá entrar em contato com a Companhia, por meio do e-mail tsato@saraiva.com.br, 
com até 4 horas de antecedência do horário de início da AGE/2021, para que seja prestado o suporte necessário. 5. Na 
data da AGE/2021, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência do horário 
de início da AGE/2021, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante 
o acesso via link. Após 15 minutos do início da AGE/2021, não será possível o ingresso do acionista na AGE/2021. Assim, 
a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação com pelo menos 15 minutos 
de antecedência do horário de início da AGE/2021. 6. As manifestações de voto na AGE/2021 serão feitas exclusivamente 
pelo mesmo sistema de videoconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da 
AGE/2021. 7. Serão considerados presentes à AGE/2021 os acionistas que tenham registrado sua presença no sistema 
digital de participação a distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de 
comparecer fisicamente à AGE/2021, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. 8. A Companhia 
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a 
utilização da plataforma digital. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de 
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. 9. A AGE/2021 
será gravada digitalmente por meio do sistema eletrônico que será disponibilizado pela Companhia, incluindo imagem e 
áudio. São Paulo, 19/02/2021.
Jorge Eduardo Saraiva – Presidente do Conselho de Administração. (20, 23 e 24/02/2021)

Sequoia Logística e Transportes S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE nº 35.300.501.497

Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração
Realizada no dia 27/01/2021, às 09h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidida pelo Sr. Gregory Louis Reider e
secretariada pelo Sr. Armando Marchesan Neto. Deliberações: Aprovar por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem:
Nos termos do artigo 19, inciso xxi, do Estatuto Social da Companhia, o aumento de capital social de sociedades controladas da Companhia, a saber: 
(i) Transportadora Americana Ltda. (“TA”); e (ii) Direcional Transporte e Logística S.A. (“Direcional”), nos termos a seguir: • O aumento do capital social
da TA, que passará dos atuais R$ 19.084.702,00 para R$ 26.938.988,00, um aumento, portanto, de R$ 7.854.286,00, mediante a emissão de 7.854.286
novas quotas, sendo: (i) 3.000.000 de novas quotas, no valor de R$ 3.000.000,00 subscritas e integralizadas, por meio de adiantamento para futuro
aumento de capital (“AFAC”), pela Companhia, única sócia da TA; e (ii) 4.854.286 novas quotas, no valor de R$ 4.854.286,00 subscritas e integralizadas,
em moeda corrente nacional, pela Companhia, única sócia da TA. • O aumento do capital social da Direcional, dos atuais R$ 19.500.000,00 para até o
limite de R$ 34.500.000,00, um aumento, portanto, de até R$ 15.000.000,00, mediante a emissão de até 769.230 novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 19,50 por ação, desprezando-se o número fracionado de ações, com base no inciso II do
§1º, do artigo 170 da Lei das S.A., que serão todas subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela Companhia, única acionista da
Direcional. 5.3. Fica a administração da TA e da Direcional autorizada, desde já, a praticar todos os atos e assinar todos os instrumentos necessários à
implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo a alteração do Contrato Social e Estatuto Social das controladas, respectivamente, sendo 
ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados nesse sentido. Encerramento: Nada mais. Embu das Artes, 27/01/2021. Gregory Louis
Reider - Presidente; Armando Marchesan Neto - Secretário. JUCESP nº 89.307/21-5 em 11/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

PAM JR Participações e Empreendimentos S.A. - CNPJ/MF n° 19.374.544/0001-41 - NIRE nº 35300460065
Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Horário e Local: Em 30.04.2020, às 16hs, na sede social da PAM JR Participações e Empreendimentos S.A. (“Companhia”), 
localizada na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, conjunto 31/32, Edifício Padauiri, Alphaville. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4° do Artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: 
Presidente: Alexandre Ferrari; Secretária: Patricia Luiza Broilo. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do Dia da AGO 
foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações ordinárias de 
emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presente 
Assembleia será lavrada e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei 
6.404/76. 4.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 4.3. Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não 
ter sido formulado o pedido de que trata o artigo 161, §2º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 30.04.2020. 
Assinaturas: Alexandre Ferrari – Presidente da Assembleia; Patricia Luiza Broillo – Secretária da Assembleia; Acionistas: Rosemarie 
Schalldach, Payments Holding S.A. (p. Alexandre Ferrari). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. 
Patricia Luiza Broilo - Secretária. JUCESP nº 85.973/21-0 em 09.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Grama Holding S.A.
CNPJ/ME nº 20.635.985/0001-39 - NIRE 35.300.467.477

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 04/02/2021, às 10h00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.941, 1º andar, conjunto 101, São Paulo/SP. Convocação: Dis-
pensada, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Presença: Totalidade do capital social: (i) Glauber da Cunha Santos, RG nº 09.076.231-1 
IFP/RJ e CPF/ME nº 120.547.898-10; (ii) Régis Dall’Agnese, RG nº 10.489.769-12 SSP/RS e CPF/ME nº 895.514.000-20; (iii) Alexandre Rhinow, RG 
nº 18.759.468-5 SSP/SP e CPF/ME nº 152.558.558-47; (iv) Marcelo Michaluá RG nº 16.323.178 SSP/SP e CPF/ME nº 127.314.838-06; e (v) Grama 
Participações Ltda., CNPJ/ME nº 11.579.031/0001-65, JUCESP/NIRE 35227065335. Mesa: Presidente: Régis Dall’Agnese; Secretário: Marcelo Mi-
chaluá. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: 1. A redução de capital social no valor de R$ 131.737.443,47, sem alteração 
do número de ações de emissão da Companhia. A presente redução será realizada por meio de: (a) cancelamento contábil de créditos detidos 
pela Companhia contra os seus Acionistas advindos de contratos de mútuo, cuja data base é 13/10/2020, conforme listagem de valores abaixo: 
(a.1) contratos celebrados entre Glauber e a Companhia no valor de R$ 2.010.152,22; (a.2) contratos celebrados entre Régis e a Companhia no 
valor de R$ 1.630.947,68; (a.3) contratos celebrados entre Alexandre e a Companhia no valor de R$ 2.212.640,08; (a.4) contratos celebrados entre 
Marcelo e a Companhia no valor de R$ 1.965.973,05; (a.5) Contratos celebrados entre a Companhia e a Grama Participações Ltda. no valor de 
R$ 253,73. (b) devolução, em moeda corrente, da quantia de 145.018,23 à Acionistas Grama Participações Ltda. 2. A absorção dos prejuízos acu-
mulados conforme registrados nas demonstrações fi nanceiras da Companhia com data base de 31/08/2020, no valor de R$ 123.772.458,48, sem 
alteração do número de ações de emissão da Companhia. 3. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 168.041.767,00 para 
R$ 36.304.323,53, representado por 187.323.640 ações ordinárias, sem valor nominal. 4. Em razão da aprovação acima, passa o caput do artigo 4º 
do estatuto social da Companhia a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integra-
lizado, é de R$ 36.304.323,53, dividido em 187.323.640 ações ordinárias, sem valor nominal.” 5. Optar por não implementar as deliberações tomadas 
por eles na Assembleia Geral realizada no dia 13/10/2020, portanto, tais deliberações nunca surtiram efeitos e são consideradas nulas de pleno 
direito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi devidamente 
assinada pelos presentes. São Paulo, 04/02/2021. Mesa: Régis Dall’Agnese - Presidente; Marcelo Michaluá - Secretário. Acionistas: Glauber da 
Cunha Santos; Régis Dall’agnese; Alexandre Rhinow; Marcelo Michaluá; Grama Participações Ltda, Por: Régis Dall’Agnese, Por: Marcelo Michaluá.

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executado ROBERTO RUBENS PASCUOTTI (CPF 050.106.248-34), bem como da coproprietária s/mulher HELENA RIOS PASCUOTTI (CPF 050.106.248-34), e demais interessados, expedido nos 
autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Proc. 0010996-86.1996.8.26.0361 (361.01.1996.010996) – Ajuizada por ROCHA NERY COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 68.068.584/0001-70). O Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 01/03/2021 às 14:00h, 
e com término no dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 às 14:01h, e com término no dia 22/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião 
em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 15.432 do 2º CRI de Mogi das 
Cruzes/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.619.610,75 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto de 2020).

Leilão de Arte – Gustavo
Augusto Magalhães  (Leiloeiro
Oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 18145 nos dias 17/02 às 19h
e 20/02 às 13h e 23/02 às 19h.
WWW.gmleiloes.com.br – Alameda
Piratinis 628 SP/SP (11) 94435-
0642 diretoria@gmleiloes.com

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

SUPPORTCOMM S/A
CNPJ: 03.792.440/0001-17 - NIRE: 3530019446-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores Acionistas da Supportcomm S/A 
para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na 
sede da Companhia, na Alameda Santos, nº 2.326, 11º andar - 
conjuntos 111/112, Cerqueira Cesar, cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo - CEP 01418-200, no dia 01 de março de 2021, às 
10:00 horas em primeira convocação e às 10:30 horas na segunda, 
para discutir a seguinte ordem do dia: i) Ratificação da contrata-
ção de operação de crédito e capitalização da Companhia, realiza-
da pela Diretoria no exercício de 2020; ii) Eleição de membro do 
Conselho de Administração da Companhia; e iii) Alteração do en-
dereço da sede da Companhia. São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.

Carlos Augusto Guimarães Franzoni

NOTA DE EXTRAVIO
TATE & LYLE BRASIL S.A., com sede na Cidade de 
Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo, na Fa-
zenda Amália, S/N, CEP 14270-000, inscrita no CNPJ 
sob o nº 42.361.873/0001-70, e com seus atos cons-
titutivos registrados na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob NIRE 35.300.171.349, em sessão de 
05 de abril de 1999, comunica o extravio dos seus 
livros de ordem nº 01 de (i) Registro de Ações Nomi-
nativas e (ii) Registro de Transferência de Ações No-
minativas. São Paulo, 22 de fevereiro de 2021. TATE & 
LYLE BRASIL S.A. Gustavo Seiti Yokome - Diretor.

1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1016242-52.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ DA SILVA
FILHO, qualificação desconhecida, que lhe foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento por parte
de Rovana Pereira Correa. Não localizado o réu defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para que efetue o
levantamento do depósito efetuado pelo(a)(s) autor(a)(es) ou oferecer resposta. Nos termos do artigo 344 do
Código de Processo Civil, não sendo contestada a ação, no prazo de 15 dias, presumir-se-ão ac eitos pelo
réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Afixe-se e Publique-se o edital na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo-SP. J – 19 e 20/02

27ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1045744-65.2018.8.26.0100
O MM. Juíz da 27ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, Dr. Vitor Frederico Kümpel, FAZ SABER a 3
BELEZAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ/MF sob nº 24.504.851/0001-30 e MARINA COLLET
E SILVA MARINO, CPF/MF sob o n° 075.256.078-69, Ação: Execução de Título Extrajudicial, proposta por
BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando o recebimento de R$ 13.159,23 (treze mil cento e cinquenta e nove
reais e vinte e três centavos) (abril/2018) representada por Transação, e não localizados os requeridos,
expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial, mais custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso de
pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresente embargos no
prazo de quinze dias. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo-SP. J – 19 e 20/02
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contato@jornalodiasp.com.br

Prefeitos voltam a defender
vacinação de profissionais de educação

Nacional
Jornal O DIA SP
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A Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP) voltou a pedir ao Mi-
nistério da Saúde que todos os
profissionais que trabalham em
escolas sejam imediatamente va-
cinados contra a covid-19. A in-
clusão dos trabalhadores do se-
tor entre os grupos prioritários
da campanha de vacinação é um
dos itens de pauta da videocon-
ferência que representantes da
entidade e o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, realizaram na
sexta-feira.

No último dia 12, a frente en-
viou ao Ministério da Saúde um
ofício destacando a importância
de que os profissionais de edu-
cação sejam imunizados. No do-
cumento, a entidade manifesta-
va a preocupação com a saúde
dos trabalhadores e com o po-
tencial risco deles se tornarem
vetores da disseminação da do-
ença à medida que as aulas pre-
senciais sejam retomadas em vá-
rias partes do país.

No documento, a frente cita

um relatório elaborado pelo Sis-
tema Público de Saúde do Reino
Unido e divulgado em janeiro
deste ano, e que aponta que 26%
de 10 mil pessoas infectadas pelo
novo coronavírus, cujos casos
foram analisados, tinham ligações
com creches, escolas primárias e
secundárias e universidades. A
conclusão do relatório é que, pos-
sivelmente, o retorno às aulas pre-
senciais pode ter ocasionado três
vezes mais contaminações do que
as que tiveram origem em hospi-
tais.

“Por isso, a FNP reforça que
vacinar imediatamente os profis-
sionais da educação é zelar por
toda a comunidade educacional,
que hoje corresponde a um quar-
to de toda a população brasilei-
ra”, sustenta a entidade, em nota.

Além da vacinação dos pro-
fissionais de Educação, a frente
cobra a divulgação de um crono-
grama nacional detalhado, com
informações atualizadas e previ-
são mês a mês quanto ao plane-

jamento de entrega de vacinas
aos estados e municípios e pre-
visão de grupos populacionais a
serem vacinados.

Durante a conversa com o
ministro, a comissão - formada
pelo presidente da FNP, Jonas
Donizette (ex-prefeito de Campi-
nas), e por nove prefeitos que
representarão as cinco regiões
brasileiras - disse que também
pretende defender a necessida-
de de uma campanha publicitária
para incentivar e esclarecer a po-
pulação a respeito da importân-
cia de se vacinar, e o repasse de
recursos financeiros para que as
prefeituras possam manter ou
ampliar o número de leitos de
Unidades de Tratamento Inten-
sivo (UTI) para tratamento dos
pacientes da covid-19.

No Twitter, o presidente da
frente explicou que a reunião para
tratar dos desdobramentos da
vacinação contra a covid-19 vi-
nha sendo solicitada desde 14 de
janeiro. 

“Precisamos de esclarecimen-
tos quanto às doses de vacinas
prometidas pelo Ministério aos
governadores”, escreveu Doni-
zette, manifestando a expectati-
va de que, a partir da videocon-
ferência, reuniões entre a comis-
são representante dos prefeitos
e o ministério passem a ser mais
frequentes. 

“Precisamos entender os cená-
rios para traçar estratégias. É
inadmissível que as cidades pa-
ralisem a imunização por falta de
vacinas”, acrescentou Donizet-
te, reiterando a crítica contida em
uma nota que a FNP divulgou na
última terça-feira (16), apontan-
do a falta de vacinas em todo o
país.

Em nota divulgada logo após
o término da reunião, o Ministé-
rio da Saúde afirma que estuda
incluir novos grupos entre os já
considerados prioritários. A pas-
ta afirma que a expectativa é in-
cluir novos grupos a partir de
março. (Agencia Brasil)

Os aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) po-
dem acessar o extrato para a
declaração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2021. O de-
monstrativo de rendimentos
está disponível no Portal Meu
INSS e no aplicativo de mes-
mo nome.

Segundo o INSS, por cau-
sa das medidas de prevenção
contra a pandemia de covid-
19, o extrato só será fornecido
por meio eletrônico neste ano.

Após digitar a senha e en-
trar no sistema, basta escolher
a opção “Extrato para Impos-
to de Renda”, do lado esquer-

INSS disponibiliza
extrato para declaração
do Imposto de Renda

do da página, e emitir o docu-
mento. Caso o segurado tenha
esquecido a senha ou tenha
problemas com o acesso,
pode obter informações po-
dem ser obtidas no portal de
serviços do Governo Federal:.

Primeiro acesso
O segurado que acessar

pela primeira vez o Meu INSS
deve fornecer os dados solici-
tados na área de login e fazer o
cadastro. O sistema pedirá a
criação de uma senha com pelo
menos nove caracteres, com
pelo menos uma letra maiúscu-
la, uma letra minúscula e um
número. (Agencia Brasil)
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Amicil S/A Indústria, Comercio e Importação
CNPJ/MF. 71.917.595/0001-92
Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sªs, o Balanço Geral encerrado em 31/12/2018.

Ativo/Ativo Circulante 16.157.716,30
Caixa 18.353,44
Depósitos Bancários à Vista 1.176.092,59
Aplicações Financeiras a Curto Prazo 4.288.385,76
Clientes 3.911.236,48
Estoques 6.147.482,15
Cheques em Cobrança 54.854,16
Adiantamentos de Salários (1.332,33)
Adiantamentos de Terceiros 1.156,10 
Contas à Classifi car (27.383,90)
Adiantamentos a Fornecedores 226.671,49
Impostos e Contribuições à Recuperar 268.059,91
Títulos à Receber 9.000,00
Adiantamentos de Despesas 7.847,45
Investimentos Temporários 44.458,17
Despesas Antecipadas 32.834,83
Ativo Não Circulante 4.060.193,29
Créditos da Eletrobrás 12.279,81
Empréstimos compulsórios Veículos 105.602,45
Empréstimos compulsórios Combustível 128.104,01
Aplicações Financeiras 1.964.590,32
IPI Exigibilidade Suspensa 1.849.616,70
Ativo Permanente 1.674.907,66
Investimentos 1.526,13
Imobilizado em Bens em Operações 4.818.163,51
Intangíveis 71.660,34
Depreciações Amortizações Acumuladas (3.216.442,32)
Total do Ativo 21.892.817,25

Passivo/Passivo Circulante 5.782.445,53
Fornecedores 1.348.364,10
Obrigações Trabalhistas 48.027,93
Obrigações de Terceiros 86.629,94
Obrigações Sociais 133.481,63
Obrigações Tributárias 565.339,90
Provisões de Obrigações Trabalhistas 197.695,51
Obrigações com Clientes 21.131,08
Outras Obrigações 4.305,06
Dividendos à Pagar 3.377.470,38
Passivo Não Circulante 5.291.536,98
Obrigações Tributárias 2.160.885,64
Dividendos à Pagar 1.720.612,67
Bens de Terceiros em Comodato 50.585,35
Mercadorias de Terceiros 18.113,57
Venda Entrega Futura 1.341.339,75
Patrimonio Liquido 10.818.834,74
Capital Social Integralizado 995.700,00
Reservas de Capital 26,31
Reserva Legal 199.140,00
Lucro Apurado no Período 9.623.968,43
Total do Passivo 21.892.817,25

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31/12/2018
Saldo no Início do Período 4.557.762,80
Lucro líquido acumulado no período 8.443.676,01
Dividendos (3.377.470,38)
Saldo no Final do Período 9.623.968,43
Notas Explicativas: Contexto Operacional: A empresa tem como ob-
jetivo a fabricação de alimentos completos para animais no mercado 
interno e externo, produtos primários, manufaturados e semimanufa-
turados, mediante compra, venda, importação, exportação e interme-
diação de negócios. 1.As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas 
em conformidade com os princípios contábeis previstos pela Legislação 
Societária, os quais não preveem os efeitos infl acionários das demons-
trações contábeis a partir do exercício de 1.996, as principais práticas 
contábeis adotados na elaboração e apresentação das demonstrações 
fi nanceiras para 2018 são as seguintes, 2, O regime de apuração do im-
posto de renda adotado a partir de 01/01/2018 é o Lucro Presumido. 3. 
O regime de competência para registrar as despesas e receitas do exercí-
cio é o Regime de Caixa. 4. As depreciações foram calculadas pelo méto-
do linear de acordo com a vida útil dos bens. 5. Os Estoques: as matérias 

primas e mercadorias para revenda correspondem às quantidades físi-
cas inventariadas e avaliadas pelo preço médio das últimas aquisições, 
e os produtos acabados ao custo de fabricação. 6. Os ativos realizáveis 
e os passivos exigíveis no prazo de até 1 (um) ano estão demonstrados 
como Circulantes. 7. Os passivos exigíveis a longo, as receitas diferidas e 
outras receitas futuras estão lançadas como passivo não circulante. 8. A 
reserva de capital está constituída até o limite de 30% do capital social. 
9. O capital social, reservas de capital, reserva legal e lucros e prejuízos 
acumulados estão demonstrados no Patrimônio Líquido. 10. Foram dis-
tribuídos no ano de 2018 exercício de 2019 dividendos no percentual 
de 40% aos acionistas. 11. O Capital Social é representado por 995.700 
ações ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 cada, inteira-
mente integralizado por residentes no país, sendo assegurado aos acio-
nistas dividendos obrigatórios mínimos de 25%. Guarulhos, 31/12/2018.

Demonstração de Fluxo Caixa em 31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  
Recebimento de Clientes  41.083.620,53
Recebimento de Juros sobre duplicatas 30.111,09
Pagamento de Fornecedores  (24.048.946,54)
Pagamento de caixa a empregados (salários) (5.777.933,11)
Pagamentos de Tributos  (2.427.221,33)
Pagamentos de Encargos Operacionais  (4.284,57)
Adiantamentos a Fornecedores (582.856,89)
Operações com Terceiros  (86.891,95)
Pagamento de Seguros  (2.933,57)
Pagamento do IPTU  (73.272,72)
Pagamento do IPVA (19.192,44)
Outros Pagamentos e Recebimentos (25.654,82)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 8.064.543,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisição de Ativo Imobilizado 147.448,90
Recebimento de Dividendo 2.154,64
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 149.603,54
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 
Amortização de empréstimos (7.244.010,31)
Pagamentos de Encargos Financeiros (35.117,94)
Demonstração das Variações e Equivalentes 
Caixa e Equivalentes no Final do Ano 1.249.300,19
Análise da Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2018
Atividades Operacionais 8.064.543,68
Atividades de Investimentos 149.603.54
Atividades de Financiamentos (7.279.128,25)
Aumento/Diminuição no Caixa e Equivalentes 935.018,97

Resultado do Período Apurado em 31/12/2018
Receita Bruta de Vendas 41.767.679,38
Vendas Canceladas (734,96)
Impostos Incidentes sobre Vendas (3.243.974,11)
Devolução (117.218,44)
Receita Líquida de Vendas 38.405.751,87
Custo das Mercadorias Vendidas (22.497.085,62)
Lucro Bruto 15.908.666,25
Despesas de Vendas / Administrativas (6.785.275,79)
Despesas Financeiras (147.900,33)
Despesas Tributárias (1.421.515,24)
Despesas Não Dedutíveis (34.030,03)
Outras Despesas Operacionais (111.068,45)
Receitas Financeiras 263.427,56
Outras Receitas Operacionais 746.508,64
Outras Receitas 24.863,40
Lucro Operacional 8.443.676,01
Resultado Após Contribuição Social 8.443.676,01
Resultado Após Provisão para O I. Renda 8.443.676,01
Dividendos (3.377.470,38)
Resultado Líquido do Período 5.066.205,63
Lucro Líquido por Ação 8,4801

Demonstração Variações e Mutações Patrimônio Líquido em 31/12/2018
Histórico Capital Social Reservas Capital Reservas Lucros Lucros Prejuízos Patrimônio Líquido
Saldo31/12/17 995.700,00 26,31 199.140,00 4.557.762,80 5.752.629,11
Lucro líquido apurado no período - - - 8.443.676,01 8.443.676,01
Dividendos - - - (3.377.470,38) (3.377.470,38)
Saldo31/12/18 995.700,00 26,31 199.140,00 9.623.968,43 10.818.834,74

Domingos Mizutani - Diretor Presidente Lucy Lumiko Tsutsui - Contadora - CRC 1SP130612/0-1

Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/2018

Amicil S/A Indústria, Comercio e Importação
CNPJ/MF. 71.917.595/0001-92

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sªs, 
o Balanço Geral com as demonstrações de resultado encerrado em 31 de dezembro 2019.

Ativo/Ativo Circulante 16.361.112,10
Caixa 24.111,58
Depósitos Bancários à Vista 671.945,11
Aplicações Financeiras a Curto Prazo 4.735.502,61
Clientes 4.990.531,78
Estoques 5.555.522,67
Cheques em Cobrança 39.741,88
Adiantamentos de Salários (4.433,41)
Adiantamentos de Terceiros (4.718,52)
Contas à Classifi car (27.383,90)
Adiantamentos a Fornecedores 189.318,78
Impostos e Contribuições recuperar 97.257,49
Títulos à Receber 8.300,00
Adiantamentos de Despesas 5.597,45
Investimentos Temporários 39.458,17
Despesas Antecipadas 40.360,41
Ativo não Circulante 6.270.810,45
Créditos da Eletrobrás 12.809,84
Empréstimos compulsórios Veículos 110.160,41
Empréstimos compulsórios Combustível 133.633,18
Aplicações Financeiras 4.164.590,32
IPI Exigibilidade Suspensa 1.849.616,70
Ativo Permanente 1.554.371,37
Investimentos 1.526,13
Imobilizado em Bens em Operações 4.671.404,68
Intangíveis 73.895,34
Depreciações Amortizações Acumuladas (3.192.454,78)
Total do Ativo 24.186.293,92
Notas Explicativas: Contexto Operacional: A empresa tem como objetivo 
a fabricação de alimentos completos para animais no mercado interno e ex-
terno, produtos primários, manufaturados e semimanufaturados, mediante 
compra, venda, importação, exportação e intermediação de negócios.
1. As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com 
os princípios contábeis previstos pela Legislação Societária, os quais não 

Passivo/Passivo Circulante 4.266.436,14
Fornecedores 1.006.031,70
Obrigações Trabalhistas 68.246,84
Obrigações de Terceiros 159.112,91
Obrigações Sociais 120.665,44
Obrigações Tributárias 575.343,49
Provisões de Obrigações Trabalhistas 102.707,82
Obrigações com Clientes 24.104,55
Dividendos à Pagar 2.210.223,39
Passivo não Circulante 6.890.799,67
Obrigações Tributárias 2.160.885,64
Dividendos à Pagar 3.323.780,40
Bens de Terceiros em Comodato 50.585,35
Mercadorias de Terceiros 18.113,57
Venda Entrega Futura 1.337.434,71
Patrimonio Liquido 13.029.058,11
Capital Social Integralizado 995.700,00
Reservas de Capital 26,31
Reserva Legal 199.140,00
Reservas para Contingências 5.000.000,00
Lucros Acumulados 4.623.968,41
Lucro Apurado no Período 2.210.223,39
Total do Passivo 24.186.293,92
preveem os efeitos infl acionários das demonstrações contábeis a partir 
do exercício de 1.996, as principais práticas contábeis adotados na elabo-
ração e apresentação das demonstrações fi nanceiras para 2019 são as se-
guintes. 2. O regime de apuração do imposto de renda adotado a partir de 
01/01/2018 é o Lucro Presumido. 3. O regime de competência para registrar 
as despesas e receitas do exercício é o Regime de Caixa. 4. As depreciações 
foram calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens.
5. Os Estoques: as matérias primas e mercadorias para revenda correspon-
dem às quantidades físicas inventariadas e avaliadas pelo preço médio 
das últimas aquisições, e os produtos acabados ao custo de fabricação.
6. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo de até 1 (um) ano estão 

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31/12/2019
Saldo no Início do Período 9.623.968,41
Lucro líquido acumulado no período 4.420.446,78
Reservas para contingencias 5.000.000,00
Dividendos (2.210.223,39)
Saldo no Finaldo Período 16.834.191,80
demonstrados como Circulantes. 7. Os passivos exigíveis a longo, as receitas 
diferidas e outras receitas futuras estão lançadas como passivo não circulante.
8. A reserva de capital está constituída até o limite de 30% do capital social. 
9. Contingencia passiva para contingenciar perdas ações judiciais de recu-
peração de tributos federais. 10. O capital social, reservas de capital, reserva 
legal e lucros e prejuízos acumulados estão demonstrados no Patrimônio 
Líquido. 11. Foram distribuídos no ano de 2019 exercício de 2020 dividen-
dos no percentual de 50% aos acionistas. 12. O Capital Social é representado 

Demonstração de Fluxo Caixa em 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimento de Clientes 73.617.514,60
Compras no período (39.872.889,83)
Pagamentos a Fornecedores (342.332,40)
Pagamentos salários e despesas operacionais (23.827.639,19)
Obrigações Sociais (12.816,19)
Pagamentos de Tributos (10.003,59)
Cheques em Cobrança (28.304,28)
Adiantamentos a Fornecedores 378.637,56
Venda para entrega futura 81.379,39
Outros Pagamentos (392.487,01)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 9.591.059,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado 13.262,88
Depósitos Bancários a Vista 671.945,11
Aplicações a curto prazo 4.735.502,61
Aplicações a Longo Prazo 4.164.590,32
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 9.585.300,92
Aumento no Caixa Líquido 5.758,14
Caixa e Equivalente: Aumentos no caixa e equivalentes de caixa 5.758,14
Caixa e Equivalentes no Início do Ano 18.353,44
Caixa e Equivalentes no Período 24.111,58
Análise da Demonstração de Fluxo Caixa em 31/12/2019
Atividades Operacionais 9.591.059,06
Atividades de Investimentos 9.585.300,92
Aumentos no Caixa e Equivalente 5.758,14

Resultado do Período Apurado em 31/12/2019
Receita Bruta de Vendas 38.335.605,49
Impostos Incidentes s/ Vendas (3.108.789,15)
Devolução (29.232,25)
Receita Líquida de Vendas 35.197.584,09
Custo das Mercadorias Vendidas (23.171.717,08)
Lucro Bruto 12.025.867,01
Despesas de Vendas / Administrativas (6.998.837,40)
Despesas Financeiras (169.872,57)
Despesas Tributárias (1.372.727,96)
Despesas Não Dedutíveis (45.855,09)
Outras Despesas Operacionais (110.806,19)
Receitas Financeiras 325.762,85
Outras Receitas Operacionais 766.916,13
Lucro Operacional 4.420.446,78
Dividendos (2.210.223,39)
Resultado Líquido do Período 2.210.223,39
Lucro Líquido por Ação 4,4395

por 995.700 ações ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 cada, 
inteiramente integralizado por residentes no país, sendo assegurado aos 
acionistas dividendos obrigatórios mínimos de 25%. Guarulhos, 31/12/2019.

Domingos Mizutani - Diretor Presidente
Lucy Lumiko Tsutsui - Contadora - CRC1SP1306121O-1

Demonstração Variações e Mutações Patrimônio Líquido em 31/12/2019
Histórico Capital Social Reservas Capital Reservas Lucros Reservas para Contingencia Lucros Prejuízos Patrimônio Líquido
Saldo 31/12/2018 995.700,00 26,31 199.140,00 - 9.623.968,41 10.818.834,72
Lucro líquido do período - - - - 4.420.446,78 4.420.446,78
Reservas para Contingência - - - 5.000.000,00 (5.000.000,00) -
Dividendos - - - - (2.210.223,39) (2.210.223,39)
Saldo em 31/12/2019 995.700,00 26,31 199.140,00 5.000.000,00 6.834.191,80 13.029.058,11

Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/2019

Amicil S/A Indústria, Comercio e Importação
CNPJ/MF. 71.917.595/0001-92

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sªs, 
o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Ativo/Ativo Circulante 22.994.090,80
Caixa 9.529,04
Depósitos Bancários à Vista 1.078.584,09
Aplicações Financeiras a Curto Prazo 6.185.765,20
Clientes 5.164.653,23
Estoques 9.575.410,95
Cheques em Cobrança 66.153,33
Adiantamentos de Salários (5.810,74)
Adiantamentos de Terceiros (8.218,52)
Contas à Classifi car (27.383,90)
Adiantamentos a Fornecedores 240.736,89
Impostos e Contribuições recuperar 614.110,42
Títulos à Receber 8.300,00
Adiantamentos de Despesas 5.597,45
Investimentos Temporários 34.458,17
Despesas Antecipadas 52.205,19
Ativo não Circulante 6.246.108,11
Créditos da Eletrobrás 12.967,25
Empréstimos compulsórios Veículos 111.514,14
Empréstimos compulsórios Combustível 135.275,36
Aplicações Financeiras 4.136.734,66
IPI Exigibilidade Suspensa 1.849.616,70
Ativo Permanente 1.483.701,17
Investimentos 1.526,13
Imobilizado em Bens em Operações 4.773.199,68
Intangíveis 88.410,34
Depreciações Amortizações Acumuladas (3.379.434,98)
Total do Ativo 30.723.900,08
Notas Explicativas: Contexto Operacional: A empresa tem como objetivo a 
fabricação de alimentos completos para animais no mercado interno e externo, 
produtos primários, manufaturados e semimanufaturados, mediante compra, 
venda, importação, exportação e intermediação de negócios. 1. As demons-
trações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com os princípios con-
tábeis previstos pela Legislação Societária, os quais não preveem os efeitos 

Passivo/Passivo Circulante 7.301.816,71
Fornecedores 1.065.391,98
Obrigações Trabalhistas 97.227,70
Obrigações de Terceiros 130.929,92
Obrigações Sociais 123.691,56
Obrigações Tributárias 703.244,74
Provisões de Obrigações Trabalhistas 12.301,55
Obrigações com Clientes 14.372,70
Outras Obrigações 14.412,04
Dividendos à Pagar 5.140.244,52
Passivo não Circulante 5.252.780,72
Obrigações Tributárias 2.160.885,64
Dividendos à Pagar 2.168.888,30
Bens de Terceiros em Comodato 51.811,33
Mercadorias de Terceiros 18.113,57
Venda Entrega Futura 853.081,88
Patrimonio Liquido 18.169.302,65
Capital Social Integralizado 995.700,00
Reservas de Capital 26,31
Reserva Legal 199.140,00
Reservas para Contingências 5.000.000,00
Lucros Acumulados 6.834.191,80
Lucro Apurado no Período 5.140.244,54
Total do Passivo 30.723.900,08
infl acionários das demonstrações contábeis a partir do exercício de 1.996, as 
principais práticas contábeis adotados na elaboração e apresentação das de-
monstrações fi nanceiras para 2020 são as seguintes, 2. O regime de apuração 
do imposto de renda adotado a partir de 01/01/2018 é o Lucro Presumido.
3. O regime de competência para registrar as despesas e receitas do exercício 
é o Regime de Caixa. 4. As depreciações foram calculadas pelo método linear 
de acordo com a vida útil dos bens. 5. Os Estoques: as matérias primas e mer-
cadorias para revenda correspondem às quantidades físicas inventariadas e 
avaliadas pelo preço médio das últimas aquisições, e os produtos acabados ao 
custo de fabricação. 6. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo de 

até 1 (um) ano estão demonstrados como Circulantes. 7. Os passivos exigíveis 
a longo, as receitas diferidas e outras receitas futuras estão lançadas como 
passivo não circulante. 8. A reserva de capital está constituída até o limite de 
30% do capital social. 9. Contingencia passiva para contingenciar perdas ações 
judiciais de recuperação de tributos federais. 10. O capital social, reservas de 
capital, reserva legal e lucros e prejuízos acumulados estão demonstrados no 
Patrimônio Líquido. 11. Foram distribuídos no ano de 2020 exercício de 2021 
dividendos no percentual de 50% aos acionistas. 12. O Capital Social é repre-
sentado por 995.700 ações ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 

cada, inteiramente integralizado por residentes no país, sendo assegurado 
aos acionistas dividendos obrigatórios mínimos de 25%. Guarulhos, 31/12/20.

Domingos Mizutani - Diretor Presidente Lucy Lumiko Tsutsui - Contadora CRC1SP1306121O-1

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31/12/2020
Saldo no Início do Período 6.834.191,80
Lucro líquido acumulado no período 10.280.489,06
Dividendos (5.140.244,52)
Saldo no Finaldo Período 11.974.436,34

Demonstração de Fluxo Caixa em 31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimento de Clientes 82.102.972,25
Compras no período (46.217.618,23)
Pagamentos a Fornecedores (2.071.423,68)
Pagamentos salários e despesa operacionais (24.981.783,98)
Obrigações Sociais (235.331,30)
Pagamentos de Tributos (703.244,74)
Cheques em Cobrança 66.153,33
Impostos à recuperar 614.110,42
Adiantamentos a Fornecedores 240.736,89
Venda para entrega futura 2.190.516,59
Outros Recebimentos 490.823,68
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 11.495.911,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado 109.409,92
Depósitos Bancários a Vista 1.078.584,09
Aplicações a curto prazo 6.185.765,20
Aplicações a Longo Prazo 4.136.734,56
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 11.510.493,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos -
Diminuição no Caixa Líquido (14.582,54)
Caixa e equivalente: Diminuição no caixa e equivalentes de caixa (14.582,54)
Caixa e Equivalentes no Início do Ano 24.111,58
Caixa e Equivalentes no Período 9.529,04
Análise Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2020
Atividades Operacionais 11.495.911,23
Atividades de Investimentos 11.510.493,77
Diminuição no Caixa e Equivalente (14.582,54)

Resultado do Período Apurado em 31/12/2020
Receita Bruta de Vendas 50.127.364,69
Impostos Incidentes sobre Vendas (4.105.260,87)
Devolução (163.128,83)
Receita Líquida de Vendas 45.858.974,99
Custo das Mercadorias Vendidas (27.630.661,09)
Lucro Bruto 18.228.313,90
Despesas de Vendas / Administrativas (7.200.233,40)
Despesas Financeiras (39.240,16)
Despesas Tributárias (1.808.528,46)
Despesas Não Dedutíveis (17.338,06)
Outras Despesas Operacionais (103.019,38)
Receitas Financeiras 573.291,26
Outras Receitas Operacionais 647.243,36
Lucro Operacional 10.280.489,06
Dividendos (5.140.244,52)
Resultado Líquido do Período 5.140.244,54
Lucro Líquido por Ação 10,3249

Demonstração das Variações e Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020
Histórico Capital Social Reservas Capital Reservas Lucros Reservas Contingencias Lucros Prejuízos Patrimônio Líquido
Saldo 31/12/2019 995.700,00 26,31 199.140,00 5.000.000,00 6.834.191,80 13.029.058,11
Lucro líquido apurado no período - - - - 10.280.489,06 10.280.489,06
Dividendos - - - - (5.140.244,52) (5.140.244,52)
Saldo 31/12/2020 995.700,00 26,31 199.140,00 5.000.000,00 11.974.436,34 18.169.302,65

Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/2020

Interligação Elétrica Tibagi S.A.
CNPJ/ME 27.967.152/0001-14 - NIRE 35300504828

Certidão
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/02/2021 às 18h30. Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, certifico o registro sob número 87.372/21-6 em 10/02/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica de
Minas Gerais S.A.

CNPJ/ME 08.580.534/0001-46 - NIRE 35300338308
Certidão

Ata da Assembleia Geral Extraordinária , realizada em 03/02/2021 às 18h Junta Comercial do Estado 
de São Paulo, certifico o registro sob número 87.371/21-2 em 10/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Acelerados Produtora e Distribuição Audiovisual S.A.
CNPJ/MF nº 21.229.657/0001-03 - NIRE nº 35300471504

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Anúncio de Convocação - Ficam convocados os senhores acionistas da Acelerados Produtora 
e Distribuição Audiovisual S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Franca, nº 1423, Jardim Paulista, CEP 01422-005 
(“Companhia”), na forma do artigo 294 da Lei n° 6.404/1976, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de fevereiro 
de 2021, às 16:15 horas, na sede da Companhia, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i. Ratificar a renúncia dos Sr. Carlos Eduardo 
Naufal Ciampolini do seu cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; ii. eleição do novo Membro Efetivo do Conselho de Administração; 
e iii. reeleição dos Srs. Rubens Gonçalves Barrichello e Gerson Campos de Sousa Filho como Membros Efetivos do Conselho de Administração.  
Os documentos relacionados à matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sua sede social, nos termos do artigo 135, parágrafo 3° da Lei n° 6.404/1976. São Paulo, 18 de fevereiro de 2021. Conselho de Administração.

Neotv Produção e Comercialização Audiovisual e Serviços Digitais S.A.
CNPJ/MF nº 18.001.581/0001-41 - NIRE nº 35.300.452.411

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Anúncio de Convocação - Ficam convocados os senhores acionistas da Neotv Produção e Comercialização 
de Conteúdo Audiovisual e Serviços Digitais S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Franca, n° 
1.562, Sobreloja, Sala B, Jardim Paulista, CEP 01422-001 (“Companhia”), na forma do artigo 294 da Lei n° 6.404/1976, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2021, às 16:00 horas, na sede da Companhia, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i. Ratificar 
a renúncia do Sr. Carlos Eduardo Naufal Ciampolini do seu cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; ii. eleição do novo Membro Efetivo do 
Conselho de Administração; e iii. reeleição dos Srs. Rafael Arruda Grostein e André Augusto Nadalutti de Barros como Membros Efetivos do Conselho de 
Administração. Os documentos relacionados à matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição 
dos acionistas na sua sede social, nos termos do artigo 135, parágrafo 3° da Lei n° 6.404/1976. São Paulo, 18 de fevereiro de 2021. Conselho de Administração.

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias , expedido nos autos da ação de
USUCAPIÃO, processo nº 1009443-22.2018.8.26.0100 (U-221). A Doutora ANA
CLAUDIA DABUS GUIMARÃES E SOUZA, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de
RegistrosPúblicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado
de São Paulo, na formada Lei, etc. FAZ SABER a Neusa Alves da Silva, Nata-
lício Joaquim de Oliveira, Horaydes Martins de Oliveira, réus ausentes, incer-
tos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que RICARDO DOS SANTOS SILVA
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel
localizado na Rua Dr. Zacarias Colaço Filho, 301, Jardim São Luiz, São Miguel
Paulista, São Paulo/SP, com área de 128,10ms2., contribuinte n. 139.447.0017.0,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, CONTES-
TEM o feito.Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o presente edital, por extra-
to, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de fevereiro de 2021.

19 e  20/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1021138-35.2016.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA 
PERSICANO PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAELSON VICTOR CAETANO PACHECO, Brasileiro, RG 
465515988, CPF 377.672.448-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Nova Cozinha Design Ltda - Epp, para o recebimento de R$ 16.649,69 (novembro/2016), que será 
devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondente à 20% do valor da 
causa, decorrentes dos cheques nºs. 000007,000008,000009,000010,000011 e 000012 de R$ 2.621,00 cada, 
sacados contra o Banco Santander (Brasil) S/A, emitidos sem o devido lastro bancário. 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 (quinze) 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de 2020. 

44ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC: 1082404-
58.2018.8.26.0100 MM. Juiz de Direito 44ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Dr. Guilherme Madeira
Dezem. FAZ SABER a VERA RIVA BERTELLO, IGNACIO BERTELLO e sua mulher MARGARIDA AZEVEDO
BERTELLO, CARLOS AUGUSTO BERTELLO e sua mulher MARIA URSAIA BERTELLO, LUCIANO
BERTELLO e sua mulher LÚCIA BERTELLO, PAULA WAGNER DIB, NELSON DE ALMEIDA CARDOSO,
ZILDA ALMEIDA CASASSCO, ação ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA que ANICE MARIA CALIL DO
NASCIMENTO, requer que seja julgada procedente e Adjudicando-se Compulsoriamente o imóvel: conjunto
22 localizado no 2º andar ou 3º pavimento do Edifício Tamandaré ou do Condomínio Conjunto Almirantes
localizado à Av. Brigadeiro Luiz Antonio n° 3.183 no 2º Subdistrito Liberdade, Registro Geral - sob o n°
101.575, Encontrando-se os réus 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-SP. J – 19 e 20/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1121187-27.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de 
Luiz Roberto Grassi, CPF 668.055.038-68, na pessoa de seu inventariante e a Frances Nancy Sotterro Grassi, CPF 278.659.578-90 e 
Francisca Bernardina Sottero Grassi, CPF 270.805.238-18, que o Condomínio Edifício Alessandra, ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, tendo como corréus Marcelo Grassi e outros, para cobrança de R$ 88.759,53 (fev/2020), referente às despesas condominiais 
do apartamento nº 51 e vaga de garagem nº 42, integrantes do Condomínio-Autor, bem como as que se vencerem no curso do presente 
processo, custas, honorários e demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 
em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, 

R$ 384,00, R$ 27,24, R$ 280,24, R$ 10.549,04 e R$ 352,28, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115662-93.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SOUTH DO BRASIL - SERVIÇOS DE 
TELEATENDIMENTO LTDA., CNPJ 08.936.639/0001-95 (na pessoa de seu representante legal), , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, alegando em síntese que ajuizou uma ação de Procedimento 
Comum Cível, objetivando a condenar a ré ao pagamento de R$24.764,86 (out/ 2017), corrigido acrescido de encargos legais, referente ao débito 
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Abolição,153, Bela Vista, São Paulo / SP (instalação 201895733 – cliente 
0022325955 ), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e 
inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 

a Ação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (art.257, inciso IV do CPC) 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de maio de 2020.                              B 19 e 20/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018851-26.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARISA FERREIRA DA SILVA, Brasileira, com endereço à Avenida Virgilia Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, 46, Apto. 02, Jardim 
Leonor Mendes de Barros, CEP 02346-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por 
parte de Condomínio Residencial Francisco Morato de Oliveira, alegando em síntese foi julgada procedente, condenando as rés 
ao pagamento de R$ 104.363,52 (08/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais 
cominações. Estando a coexecutada Marisa Ferreira da Silva encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada 

voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 
3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2020.                       B 19 e 20/02
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Interligação Elétrica Jaguar 7 S.A.
CNPJ/MF 32.578.606/0001-03 - NIRE 35300530748
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Hora, Data e Local: Realizada às 14:30h do dia 19 (dezenove) do mês de janeiro de 2021, na sede social da Interligação Elétrica Jaguar 7 S.A.
(“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, conjunto 704, sala 1, Vila Gertrudes, São Paulo/SP,
CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Rui Chammas; Secretário: Luiz Fernando Couceiro Machado
de Souza. Ordem do Dia: (i) Alteração da denominação social da Companhia; e (ii) Reforma do estatuto social da Companhia. Deliberações: Por 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, foi tomada a seguinte deliberação: (i) Alteração da denominação social da
Companhia. Foi aprovado, pela totalidade dos acionistas com direito a voto, a alteração da denominação social da Companhia para Interligação
Elétrica Riacho Grande S.A.. Em razão da alteração da denominação social, o artigo 1º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 1º - A sociedade por ações de capital fechado operará sob a denominação social de Interligação Elétrica Riacho Grande
S.A. (“Companhia”) e terá sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo”. (ii) Reforma do Estatuto Social da Companhia. Foi aprovada, pela
totalidade dos acionistas com direito a voto, a reforma integral do estatuto social da Companhia, na forma abaixo: “Interligação Elétrica Riacho
Grande S.A. - CNPJ/MF 32.578.606/0001-03 - NIRE 35300530748 - Estatuto Social: Capítulo I - Denominação Social Sede, Foro, Prazo e
Objeto: Artigo 1º - A sociedade por ações de capital fechado operará sob a denominação social de Interligação Elétrica Riacho Grande S.A. 
(“Companhia”) e terá sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo. Artigo 2º - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, independentemente
de reforma estatutária, abrir, transferir ou fechar filiais, sucursais, agências, escritórios, depósitos ou almoxarifados de qualquer espécie, em
qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem duração por prazo indeterminado. Artigo 4º - A Companhia tem por 
objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos
respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão
de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia.
Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (um mil) ações
ordinárias nominativas, de classe única, sem valor nominal. Parágrafo 1º - Nas deliberações sobre a emissão de novas ações ordinárias nominativas,
caberá à Assembleia Geral fixar o número de ações a ser emitido, observar o direito de preferência à subscrição de tais ações, o preço de emissão
de cada ação, bem como o seu respectivo prazo e condições de integralização. Parágrafo 2º - Não serão emitidos certificados ou cautelas de ações.
Parágrafo 3º - As ações são indivisíveis perante a Companhia, que não lhes reconhecerá frações ou mais de um proprietário para cada ação. Artigo
6º - A cada ação ordinária nominativa é atribuído o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - A Companhia, por
deliberação da Assembleia Geral, poderá emitir ações preferenciais, sem direito de voto, até o limite de metade do total das ações representativas
do capital social, sem guardar proporção atual ou futura com as ações ordinárias. Parágrafo 1º - As ações preferenciais não atribuirão o direito de 
voto, sendo vedada a sua conversão em outro tipo de ação a qual se confira tal direito, salvo nas hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2º - O preço
de emissão das ações, assim como as vantagens, condições e prazos para integralização serão fixados pela Assembleia Geral, que levará em
conta, na sua fixação, a cotação das ações no mercado se for o caso, o valor do patrimônio líquido, as perspectivas de rentabilidade da Companhia
e a diluição da participação dos antigos Acionistas. Artigo 8º - A integralização de ações subscritas ou adquiridas na forma deste Estatuto deverá
ser realizada na(s) data(s) de pagamento prevista(s) no boletim de subscrição ou, no caso deste ser omisso, dentro de 30 (trinta) dias, contados da
data da subscrição ou aquisição, independentemente de aviso aos Acionistas. Parágrafo Único - O Acionista que deixar de efetuar o pagamento de
ações subscritas, na forma do presente Estatuto e nos prazos fixados, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento de 
juros calculados com base na taxa legal, correção monetária e multa de 10% (dez por cento) do valor de cada parcela não realizada, podendo a
companhia promover a cobrança dos débitos, na forma prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações (“Lei das S.A.”), para esta situação específica.
Artigo 9º - O pagamento de dividendos ou bonificações em dinheiro aprovado pela Assembleia Geral e a distribuição de ações bonificadas
provenientes de aumento de capital serão efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias da data da Assembleia Geral que os aprovou e, em qualquer
caso, dentro do exercício social. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 10 - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo da Companhia
e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias
constantes do Artigo 132 da Lei das S.A.; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem ou quando convocada por
Acionista, respeitadas as disposições legais. Parágrafo 1º - A convocação da Assembleia Geral será feita por 2 Diretores em conjunto, ou nos casos
previstos em lei. Parágrafo 2º - A Assembleia Geral será presidida por qualquer um dos presentes, eleito na ocasião, que escolherá, dentre os 
presentes, um secretário. Artigo 11 - Os Acionistas poderão fazer-se representar em Assembleias Gerais por mandatário constituído há, no máximo,
1 (um) ano, que seja Acionista ou representante legal de Acionista, administrador da Companhia ou advogado, devendo a procuração ser entregue
à Diretoria da Companhia, ou ao presidente e ao secretário da Assembleia Geral, devidamente revestida das formalidades legais. Artigo 12 - As
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos presentes, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. ou neste 
Estatuto Social, não se computando os votos em branco ou abstenções. Capítulo IV - Da Diretoria: Artigo 13 - A Companhia será administrada por
uma Diretoria composta por até cinco membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Executivo de Operações, um Diretor Executivo de
Projetos, um Diretor Executivo de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios e um Diretor Executivo de Finanças, os quais exercerão suas funções
nos termos das atribuições estabelecidas pela Lei e por este Estatuto Social. Artigo 14 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor
Presidente ou por quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 2 (dois)
dias, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º - A convocação prévia da reunião poderá ser
dispensada somente se estiverem presentes todos os seus membros. Parágrafo 2º - No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer 
Diretor, este poderá nomear outro Diretor para representá-lo nas reuniões, caso em que, o Diretor assim nomeado para representá-lo deverá votar
nas reuniões de Diretoria em seu próprio nome e em nome do Diretor por ele representado. A nomeação deverá ser realizada mediante notificação
escrita ao Diretor Presidente, que deverá conter claramente o nome do Diretor designado e os poderes a ele conferidos e será anexada à ata da 
respectiva reunião. Alternativamente, em se tratando de ausência temporária, o Diretor poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados,
manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou correio eletrônico entregue ao Presidente. Parágrafo 3º - Ocorrendo vaga na Diretoria, compete 
aos demais Diretores indicar, entre os mesmos, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição
interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira Assembleia Geral que se realizar, atuando o substituto então eleito até o
término do mandato da Diretoria. Parágrafo 4º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou 
outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que 
participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta ou correio eletrônico que identifique de forma 
inequívoca o remetente. Parágrafo 5º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Diretores fisicamente
presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que
participarem remotamente da reunião de Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do artigo 14, parágrafo 4º in fine, deverão igualmente
constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor,
ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. Artigo 15 - As deliberações, nas reuniões de Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos
presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 14, Parágrafo 4º, sendo que no caso de empate, caberá ao
Diretor Presidente o voto de qualidade. Artigo 16 - O mandato dos membros da Diretoria será de até 3 (três) anos, admitida a reeleição. Parágrafo 
Único - Terminado o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores. Artigo 17 - Compete à
Diretoria: a) praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade; b) aprovar os regulamentos internos da Companhia e as
alçadas de competência dos gestores e empregados da Companhia, para aprovação de assuntos e documentos; c) aprovar o Regimento Interno
da Diretoria; d) submeter à Assembleia Geral a proposta de aumento do capital e reforma deste Estatuto Social; e) apresentar à Assembleia Geral
as demonstrações financeiras do exercício, os planos e orçamentos anuais e plurianuais econômico-financeiros; f) convocar a Assembleia Geral
quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132, da Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores; g) exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas pela Assembleia Geral, dentro das normas vigentes aplicáveis. Artigo 18 - Caberá ao Diretor Presidente da Companhia, ressalvadas as
competências legais e estatutárias, a representação judicial e extrajudicial da sociedade. Parágrafo 1º - A Companhia poderá ainda ser representada:
(i) pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores; (ii) pela assinatura conjunta de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador; devidamente constituído; 
(iii) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, devidamente constituídos; (iv) pela assinatura isolada de 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador 
com poderes especiais, devidamente constituídos; (v) por qualquer dos Diretores, isoladamente, para representar a Companhia em juízo, ativa ou 
passivamente, bem como para a prática de atos ordinários perante órgãos públicos. Parágrafo 2º - Todas as procurações serão outorgadas por dois
Diretores, mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações “ad judicia”, caso em que o mandato
poderá ser por prazo indeterminado, por  meio de instrumento público ou particular. No caso do item (iv) acima, a procuração deverá ser outorgada
necessariamente pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro Diretor. Parágrafo 3º - É vedado aos Diretores obrigar a sociedade em negócios
estranhos ao seu objeto social; obrigar a sociedade em financiamentos, fianças, avais ou garantias de favor ou não relacionadas com os negócios
da sociedade ou de sociedades controladas ou coligadas à sociedade. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 19 - A Companhia terá um Conselho
Fiscal de funcionamento não permanente, com as funções definidas em lei, composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros
efetivos e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados os 
limites legais. Quando de seu funcionamento o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento do
Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária realizada pós a sua instalação. Capítulo VI - Do Exercício Social,
Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros: Artigo 20 - O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras previstas em lei e de acordo com os princípios
da contabilidade geralmente aceitos. Artigo 21 - Ao término de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras exigidas
em lei, que compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Artigo 22 - O lucro líquido apurado no exercício terá a seguinte
destinação: (i) a parcela de 5% (cinco por cento) será deduzida para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do
capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do montante das reservas de 
capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social; (ii) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido,
calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no artigo 202, I, II e III da Lei das S.A., será distribuída ao acionista como
dividendo anual mínimo obrigatório; (iii) o saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores deste artigo, terá a 
destinação determinada pela Assembleia Geral com base na proposta da Administração, conforme o disposto nos artigos 176, parágrafo 3º e 196
da Lei das S.A., observadas as disposições contidas no artigo 134º, parágrafo 4º  da referida Lei. Parágrafo 1º - A Companhia, por deliberação da 
Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral, poderá elaborar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou de menor abrangência,
podendo distribuir dividendos intermediários e intercalares, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Parágrafo 2º - Caberá
ainda à Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral, deliberar a qualquer tempo sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, os quais
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 23 - Os dividendos atribuídos aos Acionistas serão pagos nos prazos da lei e, se não 
reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, reverterão em favor da Companhia, na forma da
lei. Capítulo VII - Da Liquidação: Artigo 24 - A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar
o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período da liquidação. Capítulo VIII - 
Das Disposições Gerais: Artigo 25 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as
disposições da Lei das S.A.”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que,
após lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica Paulista (p. Rui Chammas e Alessandro Gregori Filho) e Rui Chammas. São Paulo, 19 de janeiro de 2021. Atesto que a deliberação
acima é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Luiz Fernando Coureiro Machado de Souza - Secretário.
JUCESP nº 86.712/21-4 em 09/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 11ª VARA CÍVEL - Av. Nações Unidas,
22.939 - Torre Brigadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 - Fone: (11)
5541-8184 -  São Paulo-SP -  E-mai l : upj9a14cv@tjsp. jus.br -  EDITAL de
INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0007376-36.2020.8.26.0002. O
MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr. ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MANOEL PEDRO DA COSTA FILHO- ESPÓLIO, CPF 195.926.788-47,
na pessoa da inventariante ANA PAULA ALVES DA SILVA, RG 18.691.992, CPF
136.189.568-35 que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA movida por AVANT - MOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME e foi
procedida a penhora da meação (50%) do imóvel situado na R. São Francisco,
nºs 495 e 499 e R. Pires de Oliveira, nº 1442, constituído do lote 2 da quadra A
da Vila São Francisco - Gleba II, 29º Subd. Sto. Amaro (matriculado sob nº 368 no
11º R.I. da Capital).. 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, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO, na ausência da
qual prosseguirá o feito nos ulteriores termos com a avaliação e praceamento do
bem. 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 fevereiro de 2021.
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1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI  PENHA DE FRANÇA 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004995-65.2016.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VI  Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA, na 
forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) ANDRÉ FELIPE FERREIRA RIBEIRO, RG 29309901-7, CPF 282.577.698-00, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS ATIBAIA 
PARK I, objetivando o recebimento da importância de R$ 4.534,79, referente às taxas associativas nºs. 8768, 9255, 
10488, 11026, 12127, 12616, 13135, 13639, 14214, 14714, 15312, 15788, 16304, 16820, respectivamente, nos valores de 
R$ 302,96; R$ 303,06; R$ 353,06; R$ 303,06; R$ 317,10; R$ 317,10; R$ 367,20; R$ 317,20; R$ 317,26; R$ 317,30; R$ 
317,32; R$ 317,33; R$ 367,38 e R$ 317,46, respectivamente, totalizando os valores em R$ 5.736,90, atualizado até janeiro 
de 2016. 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 20 de janeiro de 2021. 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0003762-05.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz 
de Direito da 3ª Vara Cível Regional do Tatuapé-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Danielle 
França Silva, CPF 357.976.728-39 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por 
Alexandre Ortega, foi procedida a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 4.082,80 
da Caixa Econômica Federal e R$ 232,18 do Itaú Unibanco S/A em nome da executada. Estando a 
mesma em local ignorado, intimada fica para no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofe-
recer impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edi-
tal, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10/02/2020. 

Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1057272-96.2018.8.26.0100. A Dra. Flávia Poyares Miranda, Juíza 
de Direito da 28ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a JTrilhas Turismo e Eventos 
Ltda, CNPJ 06.342.134/0001-77, na pessoa de seu representante legal e a José Antonio Correa, CPF 
095.042.898-19 e a Ana Rita Pepe, CPF 148.856.638-06 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou uma 
ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 119.059,34 (31/05/2018), referente Contrato de Abertura 
de Crédito - BB Giro Empresa Flex nº 038.610.981 de 22/04/2015. Estando os réus em local ignorado, 
foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o "quantum" 
reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial 
a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12/fevereiro/2021. 
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CLAUDINEI JOSÉ PIRES, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Capão Redondo,
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER  -  a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa  -  que VITÓRIA GIOVANA VIERA,
brasileira, solteira, maior, capaz, estudante, portadora do RG. nº 38.801.272-9-SSP/SP, inscrita no CPF. Nº
525.066.878-07, Título de Eleitor nº 4645 3862 0191 Zona 020  Seção 0437, residente e domiciliada nesta
Capital,  usando da faculdade que lhe confere o art. 56 da Lei nº 6.515/77, de alterar imotivadamente o nome
no primeiro ano após ter atingido a maioridade, alterou seu nome para VITÓRIA GIOVANA VIERA RADKE,
a partir do dia 11/02/2021, permanecendo inalterados os demais dados. E para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado na forma da
lei. São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.   Eu, (aa) (Daniela da Penha Ramos), Escrevente Autorizada, digitei
e subscrevi.

Intimação - Prazo DE 20 dias - Processo nº 0004191-60.2020.8.26.0011 A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da  
3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, na forma da Lei, FAZ SABER à SISTEC DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
LTDA, CNPJ 04.753.126/0001-98 e a SÉRGIO FERNANDES GUIMARÃES FILHO, RG n.º14.895.366-SSPAM, CPF/MF 
n.º 528.524.312-20, que por este Juízo tramita uma Ação de Cumprimento de Sentença, movida por Rodésia Pães e Doces 
Ltda. Encontrando-se os executados em ligar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513 § 1º, do CPC, foi determinada a 
INTIMAÇÃO de ambos por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que 
paguem as importâncias de R$106.771,00 (SISTEC) e R$29.548,80 (SÉRGIO), calculadas em 09/2020, devidamente atualizadas, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%, além de honorários advocatícios, também 
de 10% (art. artigo 523 e parágrafos do CPC). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15(quinze) dias úteis para que os executados, independentemente 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2020.        B 19 e 20/02

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ 33.458.409/0001-05 - NIRE 35.300.535.111-Companhia Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 08.02.2021

1. Data, Hora e Local: 08.02.2021 às 13h00, na sede da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, 04551-065, São 
Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo.  4. Ordem do Dia: (i) Tomar 
conhecimento da renúncia do Sr. Igor de Castro Camillo ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia; 
e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e 
discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuições previstas nos artigos 10, inciso 
(v) e 12 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Igor de 
Castro Camillo ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada 
à Companhia na presente data, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu 
referida função; e (ii) Aprovar a eleição do Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, analista de sistemas, RG nº. 02.228.228-99 – SSP/BA e CPF/MF nº. 254.751.935-68, com 
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP, para 
ocupar o cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia, cujo mandato se encerrará na data prevista para 
término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, 04.04.2021, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até 
a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento 
do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em 
quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e 
Declaração de Desimpedimento a serem arquivados na sede da Companhia. Com as deliberações dos itens (i) e (ii) 
acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores:  1. Diretor-Presidente: Francisco 
Pierrini, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, RG nº. 15398467 SSP/SP, 
CPF/MF nº. 079.221.388-22, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila 
Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP, eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/07/2019; 
e 2. Diretor sem designação específi ca: Luís Augusto Valença de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, analista de sistemas, RG nº. 02.228.228-99 – SSP/BA e CPF/MF nº. 254.751.935-68, com endereço 
profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP, eleito na 
presente data; ambos com mandato até 04 de abril de 2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até 
a eleição e posse de seus substitutos. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi 
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata 
será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 08.02.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de 
Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; 
(2) Luciano José Porto Fernandes; (3) Roberto Vollmer Labarthe; (4) Igor de Castro Camillo; e (5) Sérgio Luiz Pereira de 
Macedo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - 
Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário -Assinado com 
certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 96.941/21-2 em 15.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Governo distribuirá 4,7 milhões
de doses da vacina até março

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, garantiu, na sexta-
feira (19), a uma comissão da
Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), que o governo distribui-
rá mais de 4,7 milhões de doses
da vacina contra a covid-19 até
o começo de março.

Ao conversar, por videocha-
mada, com o presidente da enti-
dade, o ex-prefeito de Campi-
nas, Jonas Donizette, e outros
nove prefeitos, o ministro afir-
mou que, a partir do próximo dia
24, o ministério começará a dis-
tribuir às secretarias estaduais
de saúde cerca de 2,7 milhões
de doses da vacina CoronaVac,
produzidas no Brasil pelo Insti-
tuto Butantan, e outros dois mi-
lhões de doses da AstraZeneca
que o governo está importando
da Índia.

Segundo o ministro, todo o
novo lote será usado para vaci-
nar apenas pessoas dos grupos
prioritários que ainda não rece-
beram a primeira dose do imu-
nizante. A medida visa acelerar
o processo de vacinação no país.
“Neste novo momento da cam-
panha, a vacina do Butantan será
aplicada em dose única, com o
objetivo de ampliar a vacinação
e atender ainda mais brasileiros.
Com isso, entramos em março
com a expectativa de vacinar
novos grupos”, disse o ministro
à comissão da FNP.

A segunda dose da vacina do
Butantan será aplicada de 14 a 28
dias após a primeira, conforme
orientação do fabricante e de-
penderá dos novos lotes que de-
vem chegar ao país até março.

Logo após o término da con-

versa, o presidente da frente dis-
se a jornalistas que o ministro
sugeriu aos prefeitos que rece-
berem ofertas para adquirir eles
próprios suas vacinas, que enca-
minhem os representantes dos
laboratórios farmacêuticos ao
ministério.

“Há um problema acontecen-
do. Muitas cidades e estados es-
tão dizendo: “Ah! A gente com-
pra por aqui”. O ministro foi
muito enfático: quem tem vaci-
na para vender pode mandá-las
para o ministério que a pasta
compra”, comentou Donizette,
acrescentando que compete ao
governo federal centralizar a
aquisição de vacinas.

“Há municípios que, às ve-
zes, querem fazer a compra, mas
nós temos o Programa Nacional
de Imunização. Logo, se existe
disponibilidade de vacina à ven-
da, todas devem ir para o progra-
ma nacional, embora eu ache
que também pudéssemos contar
com a iniciativa privada, que
pode comprar e doar os imuni-
zantes para o programa nacional
coordenado pelo ministério”,
acrescentou Donizette.

A expectativa ministerial é
receber outras 39 milhões de
doses de vacinas ao longo do
próximo mês: 21 milhões do
Instituto Butantan e 18 milhões
da AstraZeneca, sejam das pro-
duzidas pela Fiocruz, sejam im-
portadas.

Educação
Em nota divulgada logo após

o término da reunião, o Minis-
tério da Saúde afirma que estu-
da incluir novos grupos entre os

já considerados prioritários
(idosos, profissionais de saúde,
indígenas que vivem em territó-
rios tradicionais e portadores de
necessidades especiais que vi-
vem em instituições, dentre ou-
tros grupos que deverão ser va-
cinados gradualmente, confor-
me a disponibilidade do imuni-
zante). A pasta afirma que a ex-
pectativa é incluir novos grupos
a partir de março.

Já segundo Donizette, o mi-
nistro teria sinalizado positiva-
mente a uma das principais rei-
vindicações da FNP: a antecipa-
ção da vacinação dos profissio-
nais de educação de todo o país

“O ministro aceitou nossa
sugestão de priorizar o pessoal
da educação, e disse que quer
colocá-los dentro do mês de
março. Os prefeitos pergunta-
ram se podem assumir este com-
promisso [publicamente], falar
que vão vacinar os professores
em março, e ele pediu mais al-
guns dias para poder confirmar
a notícia, mas também disse que
a intenção é esta: trazer a vaci-
nação dos professores para mar-
ço”, acrescentou Donizette.

Questionado sobre a possi-
bilidade de os profissionais de
educação começarem a ser va-
cinados no próximo mês, o mi-
nistério informou que o assunto
está em análise e depende de
uma série de fatores que preci-
sam ser coordenados como o
cronograma de recebimento das
vacinas.

No último dia 12, a Frente
Nacional de Prefeitos já tinha
enviado ao Ministério da Saúde
um ofício destacando a impor-

tância de que professores e de-
mais trabalhadores de estabele-
cimentos de ensino sejam imu-
nizados, sob risco de, com a re-
tomada das aulas presenciais em
várias partes do país, a categoria
se tornar vetor de disseminação
da covid-19.

Hospitais
O ministro da Saúde também

garantiu aos prefeitos que o mi-
nistério pagará às prefeituras
pela utilização, de janeiro a mar-
ço, de leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) para paci-
entes com a covid-19. “Foi ga-
rantido o pagamento integral de
todos os leitos habilitados de
janeiro e fevereiro”, explicou
Donizette, atribuindo ao minis-
tro a informação de que o dinhei-
ro só não foi liberado por ques-
tões legais.

“Segundo o ministro, a lei
orçamentária ainda não foi aber-
ta, mas há uma expectativa de
que, a qualquer momento, o mi-
nistério receba um crédito adi-
cional para poder pagar por es-
tes leitos às prefeituras”, afir-
mou o presidente da FNP.

Além de Donizette, partici-
pam da conversa com o minis-
tro da Saúde e com secretári-
os do ministério os prefeitos
David Almeida (Manaus); Ed-
valdo Nogueira (Aracaju); Ed-
milson Rodrigues (Belém);
Rafael Greca (Curitiba); Se-
bastião Melo (Porto Alegre);
Emanuel Pinheiro (Cuiabá);
Bruno Reis (Salvador); Eduar-
do Paes (Rio de Janeiro) e Du-
arte Nogueira (Ribeirão Preto).
(Agencia Brasil)

Um total de 1.383 servi-
dores do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) tra-
balham até 22 de março para
desafogar a fila de pedidos
para o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC). O ór-
gão iniciou, no último dia
12, uma força-tarefa para
acelerar as avaliações soci-
ais, que analisam se o cida-
dão se enquadra nos critéri-
os para  receber o benefício
assistencial.

Pago a idosos a partir de 65
anos, pessoas com deficiência
e trabalhadores portuários
avulsos, o BPC equivale a um
salário mínimo e tem como
objetivo reduzir a pobreza na
população de menor renda.
Para ter direito ao benefício,
é necessário comprovar que a
renda per capita (por pessoa)
na família seja menor que um
quarto do salário mínimo, atu-
almente R$ 275 mensais por
membro da família.

A força-tarefa envolverá
servidores de todas as regio-
nais do país e terá foco na aná-
lise das condições sociais do
segurado. Segundo o INSS,
após o fim da ação emergen-
cial, parte dos servidores per-
manecerá com dedicação ex-
clusiva à análise de processos
de benefícios assistenciais.
Será dada preferência aos ser-
vidores com melhores desem-
penhos durante a

INSS inicia força-tarefa
para reduzir fila para
benefício assistencial

Em dezembro de 2020, in-
formou a Secretaria de Previ-
dência do Ministério da Eco-
nomia, o estoque de benefíci-
os assistenciais em análise ou
em exigência totalizou
534.848. Desse total, 442.483
foram pedidos por pessoas
com deficiência, 89.088 por
idosos, 2.612 por trabalhado-
res portuários avulsos e 665
por mães de crianças com mi-
crocefalia.

Segundo o INSS, a maior
parte das exigências para a li-
beração do BPC está relacio-
nada ao Cadastro Único de
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico). O ór-
gão recomenda que os segura-
dos atualizem as informações
para acelerar as análises.

O INSS conseguiu fechar
um acordo com a Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) para
acesso em tempo real ao Ca-
dÚnico, o que deve acelerar a
solução de problemas de diver-
gências cadastrais. Nos últi-
mos meses, o órgão automati-
zou a análise do BPC para pes-
soas idosas. Segurados podem
enviar os documentos e com-
provar as exigências por meio
do aplicativo Meu INSS. Os
documentos podem ser entre-
gues por meio de cópias sim-
ples, sem a necessidade de
comparecimento a uma agên-
cia com o documento original.
(Agencia Brasil)

O governo federal iniciou na
sexta-feira (19) os testes na es-
trutura e o enchimento do siste-
ma adutor do Ramal do Agreste
do Eixo Leste do Projeto de In-
tegração do Rio São Francisco.
O acionamento das comportas
aconteceu no reservatório de
Barro Branco, em Sertânia, em
Pernambuco.

A cerimônia contou com a
presença do presidente Jair Bol-
sonaro, o ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério Mari-
nho, outros ministros de Estado,
parlamentares e autoridades lo-
cais. “É sempre motivo de muita
alegria visitar o nosso Nordeste.
Água é vida para este povo sofri-
do do nosso Nordeste. Isso é mais
que ganhar na mega-sena, água não
tem preço”, disse Bolsonaro.

De acordo com o Ministério
do Desenvolvimento Regional
(MDR), após saírem do reserva-
tório de Barro Branco, as águas
passam por oito canais, três sifões
e três túneis, que somam 37,4 qui-
lômetros, até chegar ao reserva-
tório Negros-Góis, que tem capa-
cidade de armazenar 14,7 milhões
de metros cúbicos de água. Toda
essa estrutura integra o Marco 1
da obra, que ainda é composto
por mais dois trechos.

Integração do
São Francisco:

governo inicia testes
no Ramal do Agreste

O empreendimento tem 70,8
quilômetros de extensão e capa-
cidade de vazão de 8 mil litros
de água por segundo. “Quando
finalizado, o Ramal do Agreste
levará as águas do Eixo Leste do
Projeto de Integração do Rio
São Francisco à região de maior
escassez hídrica de Pernambu-
co, podendo atender 68 cidades
e mais de 2,2 milhões de pesso-
as por meio da Adutora do
Agreste”, informou o MDR.

Após a testagem de todas as
estruturas do ramal e, posterior-
mente, da Adutora do Agreste, o
abastecimento poderá ser inici-
ado. A entrega do Ramal do
Agreste, que completou 84,15%
de execução, está prevista para
junho de 2021. A obra, executa-
da diretamente pelo MDR, tem
investimento federal total de R$
1,67 bilhão sendo que R$ 1,3
bilhão já foi empregado.

Quando totalmente concluí-
do, o Eixo Leste do São Fran-
cisco deve beneficiar cerca de
5,5 milhões de pessoas na Para-
íba e em Pernambuco. Já o eixo
norte, que inclui os estados do
Ceará e Rio Grande do Norte, vai
atender, assim que finalizado,
cerca de 6,5 milhões de pesso-
as. (Agencia Brasil)

Toque de recolher entra em
 vigor na Bahia

Começou a valer na sexta-
feira (19) o toque de recolher
decretado pelo governador da
Bahia, Rui Costa, com o objeti-
vo de evitar aglomerações e
conter o aumento dos casos de
covid-19 no estado. A medida,
anunciada no dia 16, determina
que as pessoas devem ficar em
casa das 22h às 5h e será aplica-
da até o dia 25 de fevereiro.

O toque de recolher recai
sobre 343 cidades da Bahia, mas
não será adotado nas regiões de Ire-
cê, Jacobina e no oeste do estado
A restrição está sendo adotada pou-

co depois de a Vigilância Epidemi-
ológica da Bahia ter confirmado a
transmissão comunitária da variante
do coronavírus detectada no Rei-
no Unido e a circulação da mesma
linhagem do SARS-CoV-2 presente
em Manaus.

De acordo com o decreto,
durante o período de vigência do
toque de recolher, além da cir-
culação de pessoas em “vias,
equipamentos, locais e praças
públicas”, também ficam proibi-
das as atividades comerciais que
não sejam essenciais.

Quem desrespeitar poderá

ser preso e responderá por cri-
me contra a saúde pública. Ca-
berá à Polícia Militar , com o
apoio das guardas municipais,
fiscalizar o cumprimento das
medidas de restrição.

Serão permitidos os deslo-
camentos a serviços de saúde ou
farmácia, compra de medica-
mentos ou situações em que fi-
que comprovada a urgência do
deslocamento.

Pelo decreto, os estabeleci-
mentos comerciais e de serviços
deverão encerrar as suas atividades
até as 21h30, para garantir o des-

locamento dos funcionários e co-
laboradores às suas residências.

Segundo o governo do esta-
do, estabelecimentos comerci-
ais como shoppings, bares e res-
taurantes, além de postos de ga-
solina que vendem bebidas alco-
ólicas, deverão estar fechados e
vazios às 22h.

A determinação diz ainda que
os meios de transporte metro-
politanos (ônibus, metrô, ferry-
boat e lanchinhas) ficam autori-
zados até as 22h30, horário em
que devem ser encerrado. (Agen-
cia Brasil)

Registros de nascimento caem
15,7% em janeiro em São Paulo

Nove meses após o início da
pandemia de covid-19 no Bra-
sil, o número de registro de
nascimento em janeiro de
2021, no estado de São Pau-
lo, foi o menor desde janeiro
de 2002. Os dados, divulgados
na sexta-feira (19), constam
de levantamento da Associa-
ção dos Registradores de Pes-

soas Naturais do Estado de São
Paulo (Arpen-SP).

No mês passado, foram fei-
tos 45.222 registros de nasci-
mento no estado, número
15,7% menor que o verificado
em janeiro de 2020, que ficou
em 53.690. De acordo com a
Arpen, os dados mostram que a
pandemia influenciou a decisão

dos casais de ter filhos.
Na capital paulista, a dimi-

nuição do número de registros
de nascimento no primeiro mês
de 2021 foi ainda maior, com-
parada a janeiro do ano passa-
do. A queda foi de 21,53%, com
12.476 registros ante os
15.899 feitos em janeiro do ano
passado. O patamar de nasci-

mentos na cidade é o menor
desde 2004.

Segundo a Arpen, o número
de nascimentos registrados em
2021 ainda pode vir a aumen-
tar, já que houve expansão do
prazo legal para comunicação
de registros em razão da situa-
ção de emergência causada pela
covid-19. (Agencia Brasil)

Regiões de alto risco diminuem,
mas Rio mantém restrições

Pela quinta semana conse-
cutiva, o município do Rio de
Janeiro tem seis regiões ad-
ministrativas em risco alto, ou
seja, na cor laranja. Boletim
Epidemiológico divulgado na
sexta-feira (19) pela prefeitu-
ra  informa que Copacabana,
Lagoa e Rocinha, na zona sul,
Tijuca e Vila Isabel, na zona
norte, e Barra da Tijuca, na
zona oeste, estão em nível
elevado.

A edição anterior do bole-
tim destacava que toda a cida-
de estava em situação de alto
risco para covid-19 havia qua-
tro semanas seguidas. Na edi-
ção de sexta-feira, verificou-
se recuo no número das regi-
ões administrativas em laran-
ja e a passagem de 27 áreas
para risco moderado, na cor
amarela. Apesar da mudança, a
prefeitura manteve as restri-
ções com avaliação de risco
elevado por causa do surgi-
mento de variantes do novo
coronavírus na capital.

“Se não tivesse essa histó-
ria de nova cepa, hoje a gente

estaria afrouxando as restri-
ções de boa parte da cidade”,
disse o prefeito do Rio,
Eduardo Paes, durante a apre-
sentação da sétima edição do
boletim.

Paes destacou que as seis
regiões em laranja estão na
área da cidade em que, supos-
tamente, vive a população de
maior poder aquisitivo e con-
siderou inadmissível que as
condições sejam piores onde
há pessoas que não precisam
enfrentar transporte público
lotado para ir trabalhar e po-
dem fazer home office, sem
correr maiores riscos ao sair
de casa.

Ele negou que haja precon-
ceito com as pessoas das áre-
as mais nobres, mas lembrou
que elas pegam menos ônibus
e não têm que andar no BRT
(sistema de transporte rodovi-
ário rápido), que costuma fi-
car lotado. “Já para o cara que
tem trabalho mais físico, não
dá para ficar na casa dele, em
Guaratiba, pelo  zoom  falan-
do com o patrão. Ele vai ter

que se deslocar para o traba-
lho.”

O prefeito afirmou que a
fiscalização permanece inten-
sa em todas as áreas da cida-
de. “Vamos agir com muito ri-
gor. Fizemos muitas fiscaliza-
ções ao longo deste carnaval,
e foi ridículo o que vimos nas
festas clandestinas, com pes-
soas passando de uma casa
para outra.”

Paes reiterou que não pre-
tende adotar  lockdown  (blo-
queio), mas disse que isso
pode mudar se a situação se
agravar, e as autoridades sani-
tárias sugerirem mais restri-
ções, caso aumente o número
de casos decorrentes das aglo-
merações do carnaval e tam-
bém da evolução da nova cepa
na cidade.

“Identificando que a nova
cepa provoca mais riscos, po-
demos tomar mais medidas
restritivas, sim, mas acho que
o saldo para a cidade como um
todo, até difícil de imaginar,
é positivo. Queriam que se de-
cretasse  lockdown desde 1º

de janeiro, e está aí. Fila zera-
da, diminuição de óbitos, di-
minuição de taxa de letalida-
de, melhor cenário já visto
desde janeiro, mas não vamos
afrouxar em razão dessa nova
cepa, dessas possibilidades
que tem aí. Vamos aguardar e
ver os próximos números”,
ressaltou.

Se as aglomerações conti-
nuarem nas áreas que hoje es-
tão em alto risco, elas terão
regras diferentes das do resto
da cidade. “Se continuar essa
onda nas áreas mais nobres da
cidade, ali serão impostas me-
didas mais restritivas a partir da
próxima semana. A regra para o
restaurante da zona norte vai ser
mais flexível do que a que vale-
rá para o restaurante da Barra,
do Recreio ou da zona sul. A
regra para um bar ou
um shopping da zona norte será
menos restritiva do que a que vai
valer para um shopping na Bar-
ra da Tijuca, se é que a gente não
vai ter que fechar para que as
pessoas tenham que aprender
a fórceps”, concluiu.


