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Nova alta do petróleo reforça
mudança na Petrobras, diz Bolsonaro

Setor de petróleo impulsionou
investimentos no 4º trimestre de 2020
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PIB de 2020 fecha com queda de
4,1%, revela pesquisa do IBGE
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O Produto Interno Bruto
(PIB) do país caiu 4,1% em
2020, totalizando R$ 7,4
trilhões. Essa é a maior que-
da anual da série iniciada em
1996 e interrompeu o cres-
cimento de três anos segui-
dos, de 2017 a 2019, quando
o PIB (a soma de todas as ri-
quezas produzidas no país)
acumulou alta de 4,6%.

O PIB per capita alcançou
R$ 35.172 no ano passado, re-
cuo recorde de 4,8%. No
quarto trimestre, que fechou
o resultado de 2020, o PIB
cresceu 3,2%. Os dados são
do Sistema de Contas Nacio-
nais Trimestrais, divulgado

na quarta-feira (3), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Para a coordenadora de
Contas Nacionais do IBGE,
Rebeca Palis, o resultado é
efeito da pandemia de covid-
19, quando diversas atividades
econômicas foram parciais ou
totalmente paralisadas para
controle da disseminação do
vírus. “Mesmo quando come-
çou a flexibilização do
distanciamento social, muitas
pessoas permaneceram receosas
de consumir, principalmente os
serviços que podem provocar
aglomeração”, disse.  Página 3SP volta à Fase Vermelha

por 14 dias e mantém
escolas abertas

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

20º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,75
Venda:       5,75

Turismo
Compra:   5,68
Venda:       5,89

Compra:   6,94
Venda:       6,95

Granado domina o dia e crava nova
referência nos testes na Moto-E

Eric Granado segue evolu-
indo com sua nova equipe, a
One Energy Racing. Nesta
quarta-feira (3), os times do
Mundial de Moto-E realiza-
ram o segundo dos três dias de
testes previstos para este início
de pré-temporada, no circuito
de Jerez de la Frontera, na Es-
panha. Ao registrar uma volta em
1min48s143 para os 4.228 me-
tros do circuito localizado no
sul daquele país, Eric obteve o
melhor tempo das seis sessões
realizadas até o momento – nas
quais o brasileiro foi o mais rá-
pido em quatro. Os testes ofi-
ciais da Moto-E se encerram
nesta quinta-feira, novamente
com a realização de três ses-
sões cronometradas.

O piloto brasileiro de 24

anos ficou satisfeito com o rit-
mo de sua evolução junto dos téc-
nicos da nova equipe. “É impor-
tante ter esse progresso a cada vez
que entramos na pista. Mostra ao
time que estamos indo na direção
certa e reforça a confiança mútua
entre os técnicos e o piloto. Nes-
se aspecto, acho que estamos indo
muito bem”, avaliou ele.

Como Eric havia informado
ontem, nesta quarta-feira a orga-
nização entregou para as equipes
os pneus Michelin com a nova
especificação para a temporada
2021. “Foi a primeira vez que
andamos com eles, e ainda esta-
mos tirando nossas conclusões”,
diz o brasileiro. “Logicamente
que os pneus são importantes
demais em uma moto de compe-
tição, então precisamos nos de-

dicar muito para entendê-los.
Vamos sair de Jerez com uma
base de dados para estudar na
sede da equipe”, ressaltou.

Importância dos testes –Em-

bora a moto Energica Ego Cor-
sa, de fabricação italiana, não te-
nha sofrido grandes alterações
para 2021, nos testes de Jerez o
brasileiro e sua equipe também

estão focados no ajuste da nova
suspensão dianteira desenvol-
vida pela especialista sueca
Öhlins. “Pneus e suspensão são
duas coisas que obviamente
interferem muito uma na outra.
E sendo os dois novidade para
2021, dá para entender como
estes testes estão sendo im-
portantes para a gente. Nosso
início de temporada pode de-
pender do que conseguirmos
fazer aqui”, finaliza Granado.

Nesta quinta-feira, os pilo-
tos voltam à pista para testes
às 6h, 9h e 12h (de Brasília).
Eric Granado compete no
Mundial com apoio de Oakley,
Shark, CrossFox, Thinkers,
GoPro, Alpinestars, Orbea,
Marazul, Edge Life Sports e
Frota Assessoria.
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Pandemia faz Copa Shell HB20e GT
Sprint Race remanejarem seus calendários

Prova marcada para os dias 13 e 14 de março no Velocitta é adiada para novembro, temporadas serão abertas nos dias 10 e 11 de abril em Curitiba
Por conta do agravamento

da pandemia do coronavírus
nas últimas semanas no Brasil
e das providências que as au-
toridades estão tomando para
evitar aglomerações e maio-
res contaminações pelo vírus,
a Mais Brasil Esportes comu-
nica o adiamento da etapa de
abertura da Copa Shell HB20
e da GT Sprint Race, marcada

originalmente para os dias 13 e
14 de março no Autódromo Ve-
locittà.

As provas serão remanejadas
para o mês de novembro no mes-
mo local, em data a ser informa-
da posteriormente.

Desde o início da pandemia,
a Mais Brasil vem trabalhando
para que as corridas aconteçam
no maior nível de segurança pos-

sível, protegendo a saúde de pi-
lotos e equipes, aplicando um
protocolo rígido, com uso obri-
gatório de EPIs, limitação de
pessoas e a realização das corri-
das com portões fechados, para
evitar aglomerações e colaborar
com os governos locais.

Confira o calendário atuali-
zado da Copa Truck, Copa Shell
HB20 e GT Sprint Race:

11/04 – Curitiba (PR) – Copa
Truck, Copa Shell HB20 e GT
Sprint Race; 23/05 – Goiania
(GO) – Copa Truck, Copa Shell
HB20 e GT Sprint Race; 27/06
– Interlagos (SP) – Copa Truck,
Copa Shell HB20 e GT Sprint
Race; 18/07 – Cascavel (PR)-
Copa Truck, Copa Shell HB20 e
GT Sprint Race; 15/08 – Tarumã
(RS) – Copa Truck, Copa Shell

HB20 e GT Sprint Race; 03/10
– Potenza (MG)/Alternativa –
Copa Truck, Copa Shell HB20
e GT Sprint Race; 31/10 – Lo-
cal a definir – GT Sprint Race.

Data a definir em novem-
bro - Velocitta (SP) - Copa
Shell HB20 e GT SprintRace

05/12 – Curitiba (PR) –
Copa Truck, Copa Shell HB20
e GT Sprint Race.

Banco
Mundial
prepara

fundos para
entregar

vacinas a 30
país africanos

O Banco Mundial está pre-
parando um financiamento
emergencial para ajudar cerca
de 30 países africanos a terem
acesso a vacinas contra a co-
vid-19, disse a instituição à
Reuters, no momento em que
o continente corre para obter
doses e começar a imunizar
grupos vulneráveis.

Apenas alguns governos da
África iniciaram campanhas de
vacinação em massa, enquanto
outros países de partes mais ri-
cas do mundo já administraram
milhões de doses.

Muitos dependem do es-
quema de compartilhamento de
vacinas do programa Covax, da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), que entregou suas primei-
ras doses na semana passada com
uma remessa para Gana.   Página 3

CoronaVac é
83,5% eficaz

contra
covid-19, diz
universidade

turca
A CoronaVac, vacina contra

covid-19 desenvolvida pelo la-
boratório chinês Sinovac, tem
eficácia de 83,5% com base em
resultados finais de um estudo
clínico de Fase 3 realizado na
Turquia. A informação foi divul-
gada  na quarta-feira (3) pela Uni-
versidade Hacettepe, de acordo
com a mídia estatal turca.

Segundo a agência de notí-
cias Anadolu, a universidade
também informou que a vacina
evitou hospitalização causada
pela covid-19 em 100% dos
casos.                           Página 3
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Com recorde de mortes e pes-
soas internadas em estado grave,
o governo de São Paulo decidiu
na quarta-feira, (3) colocar todo
o estado na Fase 1-Vermelha do
Plano São Paulo para conter o
avanço do novo coronavírus. A
medida entra em vigor no sábado
(6) e valerá pelo período de 14

dias, até o dia 19 de março.
“Estamos à beira de um co-

lapso, e isso exige medidas ur-
gentes”, disse o governador de
São Paulo, João Doria.

As aulas presenciais nas es-
colas da rede pública ou privada
não serão suspensas. A frequên-
cia presencial dos alunos, no en-

tanto, não é obrigatória e a capa-
cidade é limitada a 35% do total.

Na Fase 1-Vermelha, a mais
restritiva do Plano São Paulo, so-
mente serviços considerados es-
senciais como farmácias, padari-
as, postos de combustíveis, trans-
porte, bancos, hotéis e supermer-
cados podem funcionar. Página 2
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Senado aprova MP que
autoriza crédito de R$ 2,5 bi

para Covax Facility

Página 4

SP lança Prospera Família
para incentivar inclusão

produtiva de lares
monoparentais

Pesquisadores da UnB
desenvolvem máscara que

inativa coronavírus

O Senado aprovou  na quarta-
feira (3) a Medida Provisória
1004/2021, que abre crédito de
R$ 2,5 bilhões para participação
do Brasil no consórcio interna-
cional Covax Facility. Esse di-
nheiro será usado pelo Ministé-
rio da Saúde para a compra de
doses adicionais de vacinas ain-
da no primeiro semestre. O Con-
gresso já havia autorizado, em
fevereiro, a participação do país
no consórcio.

A Covax Facility é uma ali-
ança internacional da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), da
Gavi Alliance e da Coalition for
Epidemic Preparedeness Innovati-
ons (CEPI), que tem como princi-
pal objetivo acelerar o desenvol-
vimento e a fabricação de vacinas
contra a covid-19 a partir da alo-
cação global de recursos para que
todos os países que façam parte da
iniciativa tenham acesso igualitá-
rio à imunização.            Página 6
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Com recorde de mortes e
pessoas internadas em estado
grave, o governo de São Paulo
decidiu na quarta-feira, (3) co-
locar todo o estado na Fase 1-
Vermelha do Plano São Paulo
para conter o avanço do novo
coronavírus. A medida entra
em vigor no sábado (6) e vale-
rá pelo período de 14 dias, até
o dia 19 de março.

“Estamos à beira de um co-
lapso, e isso exige medidas ur-
gentes”, disse o governador de
São Paulo, João Doria.

As aulas presenciais nas es-
colas da rede pública ou priva-
da não serão suspensas. A fre-
quência presencial dos alunos,
no entanto, não é obrigatória e
a capacidade é limitada a 35%
do total.

Na Fase 1-Vermelha, a
mais restritiva do Plano São
Paulo, somente serviços con-
siderados essenciais como far-
mácias, padarias, postos de
combustíveis, transporte, ban-
cos, hotéis e supermercados
podem funcionar. Nesta sema-

na, o governo estadual acres-
centou igrejas e estabeleci-
mentos religiosos como servi-
ços essenciais.

A Fase Vermelha não proí-
be a circulação de pessoas pe-
las ruas, como ocorre em um lo-
ckdown. Fica proibida a abertu-
ra de bares, restaurantes, shop-
pings, academias, eventos e co-
mércio não essencial, entre ou-
tros. No caso do comércio, ba-
res e restaurantes, somente ser-
viços de delivery ou de compras
pela internet podem funcionar.

Toque de restrições
Na semana passada, o go-

verno paulista já havia anunci-
ado um toque de restrições
para o período noturno, entre
as 23h e as 5h, válido para todo
o estado. A medida, no entan-

to, não proibiu a circulação de
pessoas à noite.

Antes da decisão, seis re-
giões estavam na Fase 1-Ver-
melha: Presidente Prudente,
Marília, Bauru, Araraquara, Ri-
beirão Preto e Barretos. Ape-
nas três permaneciam na Fase
3-Amarela: Piracicaba, Baixa-
da Santista e Araçatuba. O res-
tante, que incluía a Grande São
Paulo e a capital paulista, es-
tava na Fase 2-Laranja do Pla-
no São Paulo.

O Plano São Paulo é divi-
dido em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de
atividades não essenciais (ver-
melho) a etapas identificadas
como controle (laranja), flexi-
bilização (amarelo), abertura
parcial (verde) e normal con-
trolado (azul). O plano divide

o estado em 17 regiões e cada
uma delas é classificada em
uma fase do plano, dependen-
do de fatores como capacida-
de do sistema de saúde e a evo-
lução da epidemia.

Recorde
O estado bateu o recorde de

mortes por covid-19 para um
dia. Foram 468 óbitos, o mai-
or número já registrado desde
o início da pandemia em feve-
reiro do ano passado. O estado
já soma 60.014 mortes por co-
vid-19.

É a segunda vez, somente
neste ano, que o balanço ultra-
passaou a marca de 400 mor-
tes por dia. Isso já havia ocor-
rido no dia 9 de fevereiro, com
424 mortes. O recorde, até
então, havia ocorrido no dia 13

de agosto, quando foram regis-
tradas 455 mortes.

Outro recorde foi batido
com o número de pessoas in-
ternadas em unidades de tera-
pia intensiva (UTI), em estado
grave. Chegou a 7 mil pessoas,
o registro mais alto até agora.
O número vem crescendo e
batendo recordes dia a dia.

Apenas hoje, 7.415 pesso-
as estavam internadas em esta-
do grave. No pico da doença,
em julho do ano passado, o re-
corde de pessoas internadas
era de 6.250. As taxas de ocu-
pação dos leitos de UTI estão
atualmente em 76,7% na Gran-
de São Paulo e em 75,3% no
estado e vem crescendo tam-
bém. Há uma semana as taxas
estavam em cerca de 68%.
(Agência Brasil)

SP lança Prospera Família para
incentivar inclusão produtiva

de lares monoparentais
O Governador João Doria

lançou na quarta-feira (3) o pro-
grama Prospera Família, da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social do Estado, que promo-
ve a geração de renda, autono-
mia e mobilidade social por
meio do acesso ao mercado de
trabalho e inclusão. A iniciati-
va recebeu investimento de mais
de R$ 63 milhões e beneficiará
12 mil famílias em 23 municí-
pios do Estado.

“Lançamos o Programa
Prospera no Vale do Ribeira no
ano passado, sendo há mais de
um ano realizado exitosamente
no Vale do Futuro. Agora, a van-
tagem deste programa é que ele
prioriza a família como um todo,
dá a oportunidade de todos par-

ticiparem e usufruírem do aper-
feiçoamento e do resultado dos
seus trabalhos. Mais do que ape-
nas assistência social e financei-
ra, oferece a capacitação para a
atividade empreendedora”, afir-
mou o Governador.

O programa tem como públi-
co-alvo famílias monoparentais,
com crianças de 0 a 6 anos, em
situação de extrema pobreza, (ou
seja, que sobrevivem mensal-
mente com até R$ 89 por pes-
soa) e estejam devidamente ca-
dastradas no CadÚnico, prefe-
rencialmente atendidas por pro-
gramas e serviços destinados à
primeira infância.

“Direcionamos nosso olhar
para chefes de famílias com
múltiplas vulnerabilidades soci-

ais e que desempenham papéis
duplos na criação dos seus fi-
lhos. Com isso, buscamos gerar
oportunidades para que essas fa-
mílias se desenvolvam e con-
quistem autonomia e sustentabi-
lidade financeira”, explica a Se-
cretária de Desenvolvimento
Social do Estado, Célia Parnes.

Inclusão produtiva
Elaborado com base na bem-

sucedida metodologia do Pros-
pera Jovem, que já impulsionou
a mobilidade social de 400 es-
tudantes do Vale do Ribeira, o
Prospera Família visa a inclu-
são produtiva, estimulando a ge-
ração de renda por meio do
acesso ao trabalho, empreende-
dorismo e oportunidades de ofí-

cio atrelado a um plano de futu-
ro que combina aspirações pes-
soais, profissionais, sociais e fi-
nanceiras; além do incentivo à
bancarização e à cultura de pou-
pança, com a transferência de
recursos.

Ao todo, participarão 23
municípios de regiões com mai-
or concentração de pessoas em
vulnerabilidade social. São eles:
Miracatu, Iguape, Capão Bonito,
Francisco Morato, São Louren-
ço da Serra, Embu-Guaçu, Pira-
pora do Bom Jesus, Juquitiba,
Cajamar, Itanhaém, Guararema,
Bertioga, Biritiba-Mirim, Teo-
doro Sampaio, Peruíbe, Monga-
guá, Embu das Artes, Itararé, Poá,
Registro, Arujá, Itaquaquecetu-
ba e Carapicuíba.

Mais de 900 mil doses da vacina do
Butantan foram entregues para o Brasil

O Governo de São Paulo li-
berou na quarta-feira (3) mais
900 mil doses da vacina do Ins-
tituto Butantan contra o novo
coronavírus ao Programa Naci-
onal de Imunizações (PNI) do
Ministério da Saúde.

Desde o dia 23 de feverei-
ro o Butantan já disponibilizou
4,6 milhões de frascos. Com
isso, o total de vacinas dispo-

nibilizadas pelo Butantan ao
PNI chega a 14,45 milhões de
doses desde o início das entre-
gas, em 17 de janeiro.

No dia 5 de fevereiro, o
Butantan já havia distribuído
1,1 milhão de doses ao PNI.
Em janeiro foram entregues
8,7 milhões.

As doses enviadas em feve-
reiro fazem parte do lote de imu-

nizantes envasados no Butantan
com o Insumo Farmacêutico Ati-
vo (IFA) enviado pela Sinovac
Life Science, da China. O Insti-
tuto vem realizando uma força-
tarefa para seguir envasando, em
ritmo acelerado, doses para a
entrega ao PNI. Uma das ações
do Butantan foi, por exemplo,
dobrar seu quadro de funcioná-
rios na linha de envase para aten-

der a urgência necessária para o
momento.

Até o final de março serão
entregues 21 milhões de doses
da vacina e, até 30 de abril o nú-
mero de vacinas disponibiliza-
das ao PNI somará 46 milhões.
O Butantan ainda trabalha para
entregar outras 54 milhões de
doses para vacinação dos brasi-
leiros até 30 de agosto.

Anunciada a ativação de 500 novos
leitos para combater a pandemia

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (3) a
ativação de 500 novos leitos para
o combate à pandemia do coro-
navírus. Destes, 339 leitos são
de UTI COVID e outros 161 de
enfermaria em hospitais estadu-
ais, municipais e vinculados ao
SUS, como Santas Casas e ser-
viços filantrópicos. A finalidade
é garantir atendimento aos paci-
entes graves e fortalecer a rede
em regiões que apresentam ele-
vação das taxas de ocupação.

 “Os leitos serão ativados
gradualmente a partir do dia 8 de
março para reforçar o sistema
público de saúde no estado.
Lembrando, vamos enfrentar nas
duas próximas semanas as duas
piores semanas da pandemia no
Brasil desde março do ano pas-
sado”, disse Doria.

Os novos leitos serão ativa-
dos no decorrer do mês, auxili-
ando na absorção da demanda dos
casos de COVID-19 em unidades
hospitalares da Grande São Pau-

lo, Campinas, Araçatuba, Arara-
quara, Piracicaba, Marília, Presi-
dente Prudente e Litoral Norte.

A expansão é fruto do mape-
amento e análise técnica das ca-
pacidades estruturais de cada
hospital, aliado ao monitora-
mento do cenário da COVID-19
no território, visando salvar vi-
das e assegurar atendimento
igualitário à população.

“Estamos monitorando diari-
amente a situação nas regiões e
em todo o Estado para reforçar

a rede hospitalar para enfrentar
o recrudescimento da pandemia.
Para fortalecer o SUS paulista
decidimos ampliar os leitos para
continuar garantindo assistência
a todos que precisarem”, afirma
o Secretário de Estado da Saú-
de, Jean Gorinchteyn.

No período pré-pandemia, o
SUS de SP já contava com 3,5
mil leitos de UTI. Com a mobi-
lização de todos os gestores pú-
blicos, será possível passar para
mais de 8,8 mil leitos do tipo.

Governo propõe ação conjunta com municípios
para enfrentar agravamento da pandemia

O Governador João Doria
coordenou uma videoconfe-
rência com mais de 600 Pre-
feitos na tarde de terça-feira
(2) para debater novas ações
conjuntas de enfrentamento ao
coronavírus. O recrudescimen-
to da pandemia levou o Gover-
no de São Paulo e as Prefeitu-
ras a um alinhamento para a
eventual aplicação de medidas
mais restritivas em todos os
645 municípios do estado.

 “O momento é de união e
mobilização diante de uma cir-
cunstância gravíssima como
essa. As duas piores semanas
desde o início da pandemia
estão por vir, nós temos que
estar preparados. Não pode-
mos estar ausentes, indiferen-

tes, tratarmos isso com frieza
ou debaixo de pressões que
não sejam exclusivamente pela
proteção à vida”, disse Doria.

A reunião online teve a par-
ticipação de 618 Prefeitos e
Prefeitas, além dos Secretári-
os de Estado Marco Vinholi
(Desenvolvimento Regional),
Jean Gorintcheyn (Saúde) e
Patricia Ellen (Desenvolvi-
mento Econômico) e os Co-
ordenadores do Centro de
Contingência, Paulo Menezes
e João Gabbardo.

O Governador reforçou
que a situação atual no estado
é alarmante e que Estado e
Prefeituras precisam de ações
coordenadas para preservar
vidas e reduzir a pressão so-

bre a capacidade hospitalar do
SUS e também de hospitais
privados.

“Esta é a prioridade abso-
luta em SP. Queremos mostrar
a todos a situação real e as
ações que precisamos tomar
agora em conjunto com as
Prefeituras”, afirmou Doria.

O Presidente da APM (As-
sociação Paulista de Municí-
pios), Fred Guidone, formali-
zou em carta o apoio “às me-
didas estruturais de combate à
pandemia adotadas pelo Plano
SP” e reconheceu o “esforço
de Governador e Prefeitos” no
enfrentamento da crise sanitá-
ria. A APM também ressaltou
a “inércia do Governo Federal
em adotar atitudes eficazes e

ações eficientes em âmbito
nacional”.

O Governo do Estado re-
forçou aos Prefeitos que São
Paulo possui 7.415 pacientes
internados em UTIs, número
recorde desde o início da pan-
demia. “Se não aplicarmos
medidas mais restritivas, tere-
mos onze dias até um colapso
em nosso sistema de atendi-
mento hospitalar”, disse o Se-
cretário da Saúde.

“O cenário é alarmante e
exige uma ação pronta e uni-
ficada de todos nós. Situação
é preocupante em todas as re-
giões, com maior gravidade no
interior”, acrescentou o Se-
cretário de Desenvolvimento
Regional.

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada na

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

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Pelos próximos 45 dias, o Palácio Anchieta vai ficar fechado

ao público e as deliberações (plenário e comissões) serão feitas
remotamente (videoconferência em tempo real). Em tempo : o
presidente Milton Leite (DEM ex-PFL) foi uma das vítimas de
uma reinfecção pelo Covid 19 ...

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Vice-prefeito Ricardo Nunes não só auxilia em tudo o que

pode ao prefeito Bruno Covas (PSDB), como tá sobrecarregado
também por acumular a presidência do MDB paulistano, partido
do ex-Presidente Michel Temer. O Ricardo tá sempre surpreen-
dendo. Não para, não para, não para ...

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Uma pergunta tá no ar no Palácio 9 de Julho : como a Casa vai

ficar fechada pelas próximas 2 semanas (em função da fase ver-
melha que voltou pro Estado todo), pode rolar uma eleição virtu-
al pra Mesa Diretora no próximo 15 março ? Se rolar, vai ser a 1ª
vez na História da ALESP ...

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Na coletiva de imprensa de ontem, além de anunciar que a

partir do próximo sábado todo o Estado volta pra fase vermelha,
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) lembrou que não depende
da política, nem dos cargos públicos. O recado foi pros adversá-
rios e pro PSDB ‘do muro’ ...

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
A coisa tá “do jeito que o diabo gosta”, mas DEUS e o Cristo

Jesus - em Seus Tempos - Seguem no Comando Eterno da Justiça
e do Seu Futuro Governo. Aqui, o que tem pra hoje são as Farma-
cêuticas querendo vender vacinas contra Covid 19 como quem
vende armamento pra matar ...

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Embora o PSC queira a volta do Jair Bolsonaro (agora pra

mandar) pra tentar se reerguer dos casos envolvendo o afastado
governador (Rio) Witzel e a prisão do pastor Everaldo, o PROS
do ex-Presidente Collor e mais 2 partidos se fundiriam num 3º
pra filiar o Bolsonaro pras eleições 2022 ...

.
H I S T Ó R I A S
Quem vai ter a coragem necessária de fazer a crítica direta

aos jogadores e técnicos - durante as partidas - e dirigentes quan-
do comemoram títulos por se aglomerarem e darem um péssimo
exemplo pros jovens que tão assistindo ? Ou eles combinaram
que o Covid 19 não entra em campo ?



PIB de 2020 fecha com queda de
4,1%, revela pesquisa do IBGE
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Banco Mundial
prepara fundos para
entregar vacinas a
30 país africanos

O Banco Mundial está preparando um financiamento emer-
gencial para ajudar cerca de 30 países africanos a terem acesso a
vacinas contra a covid-19, disse a instituição à Reuters, no mo-
mento em que o continente corre para obter doses e começar a
imunizar grupos vulneráveis.

Apenas alguns governos da África iniciaram campanhas de
vacinação em massa, enquanto outros países de partes mais ricas
do mundo já administraram milhões de doses.

Muitos dependem do esquema de compartilhamento de vaci-
nas do programa Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS),
que entregou suas primeiras doses na semana passada com uma
remessa para Gana.

O Banco Mundial disse que projetos de financiamento estão
sendo preparados em países africanos como República Democrá-
tica do Congo, Etiópia, Níger, Moçambique, Tunísia, Suazilândia,
Ruanda e Senegal, sem revelar o montante do apoio em debate.

“Os fundos estão disponíveis agora, e para a maioria dos paí-
ses africanos o financiamento seria como subvenção ou termos
altamente favoráveis”, disse um porta-voz do banco em resposta
a perguntas da Reuters.

No mês passado, o Banco Mundial aprovou um financiamen-
to de US$ 5 milhões da Associação Internacional de Desenvol-
vimento para proporcionar vacinas a Cabo Verde.

“Esta é a primeira operação financiada pelo Banco Mundial
na África para apoiar um plano de imunização da covid-19 de um
país e ajudar com a aquisição e distribuição de vacinas”, acres-
centou o porta-voz. (Agencia Brasil)

CoronaVac é 83,5%
eficaz contra
covid-19, diz

universidade turca
A CoronaVac, vacina contra covid-19 desenvolvida pelo la-

boratório chinês Sinovac, tem eficácia de 83,5% com base em
resultados finais de um estudo clínico de Fase 3 realizado na
Turquia. A informação foi divulgada  na quarta-feira (3) pela Uni-
versidade Hacettepe, de acordo com a mídia estatal turca.

Segundo a agência de notícias Anadolu, a universidade tam-
bém informou que a vacina evitou hospitalização causada pela
covid-19 em 100% dos casos.

A CoronaVac está sendo aplicada nas campanhas de vacina-
ção contra a covid-19 da Turquia e do Brasil.

O imunizante foi testado em Fase 3 pelo Instituto Butantan,
vinculado ao governo do estado de São Paulo, que apontou eficá-
cia geral de 50,38%. Ao mesmo tempo, o estudo mostrou que a
vacina tem eficácia de 78% contra casos leves, que precisam de
alguma assistência médica, e de 100% contra quadros graves e
moderados da doença, o que significa que ela evitou casos que
requerem internação hospitalar.

O Butantan, que está recebendo o insumo farmacêutico ativo
(IFA) da CoronaVac importado da China e envasando doses da
vacina para entrega ao Programa Nacional de Imunização do Mi-
nistério da Saúde, deve divulgar até o fim desta semana resulta-
dos de estudos de eficácia do imunizante contra a variante de
Manaus do coronavírus, que vem sendo apontada como mais
transmissível que outras cepas. (Agencia Brasil)

O Produto Interno Bruto
(PIB) do país caiu 4,1% em
2020, totalizando R$ 7,4 tri-
lhões. Essa é a maior queda anu-
al da série iniciada em 1996 e
interrompeu o crescimento de
três anos seguidos, de 2017 a
2019, quando o PIB (a soma de
todas as riquezas produzidas no
país) acumulou alta de 4,6%.

O PIB per capita alcançou R$
35.172 no ano passado, recuo
recorde de 4,8%. No quarto
trimestre, que fechou o resul-
tado de 2020, o PIB cresceu
3,2%. Os dados são do Siste-
ma de Contas Nacionais Tri-
mestrais, divulgado  na quarta-
feira (3), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Para a coordenadora de Con-
tas Nacionais do IBGE, Rebeca
Palis, o resultado é efeito da pan-
demia de covid-19, quando di-
versas atividades econômicas
foram parciais ou totalmente
paralisadas para controle da dis-
seminação do vírus. “Mesmo
quando começou a flexibiliza-
ção do distanciamento social,
muitas pessoas permaneceram
receosas de consumir, principal-
mente os serviços que podem

provocar aglomeração”, disse.

Retração nos serviços
Os serviços recuaram 4,5%

e a indústria, 3,5%. Segundo o
IBGE, esses dois setores soma-
dos representam 95% da econo-
mia nacional. Já a agropecuária
teve alta de 2,0%.

O menor desempenho dentro
dos serviços foi o de outras ati-
vidades de serviços com retra-
ção de 12,1%. Nelas, estão in-
cluídos os restaurantes, acade-
mias e hotéis. De acordo com
Rebeca Palis, os serviços pres-
tados às famílias foram os mais
afetados negativamente pelas
restrições de funcionamento.

“A segunda maior queda
ocorreu nos transportes, arma-
zenagem e correio (-9,2%),
principalmente o transporte de
passageiros, atividade econômi-
ca também muito afetada pela
pandemia”, explicou.

Ainda no setor de serviços,
as atividades de administração,
defesa, saúde e educação públi-
cas e seguridade social registra-
ram recuo de 4,7%, o comércio
de 3,1%, informação e comuni-
cação de 0,2%. As atividades fi-
nanceiras, de seguros e serviços

relacionados tiveram movimen-
to diferente em 2020 e subi-
ram 4,0%, como também as
atividades imobiliárias com
alta de 2,5%.

Na indústria, o destaque ne-
gativo da queda de 3,5% foi o
desempenho da construção (-
7,0%), que voltou a cair depois
da alta de 1,5% em 2019. Ou-
tro dado negativo observou-se
nas indústrias de transforma-
ção (-4,3%), influenciadas
pela queda na fabricação de
veículos automotores, outros
equipamentos de transporte,
confecção de vestuário e me-
talurgia. Eletricidade e gás,
água, esgoto e atividades de
gestão de resíduos tiveram
retração de 0,4%. Já as indús-
trias extrativas subiram 1,3%. A
explicação é a alta na produção
de petróleo e gás, o que compen-
sou a queda da extração de mi-
nério de ferro.

Os aumentos da soja (7,1%)
e do café (24,4%) ajudaram a
agropecuária a crescer 2,0%. Os
dois produtos tiveram produções
recordes na série histórica. Mas
algumas lavouras observaram
variação negativa na estimativa
de produção anual, como a laran-

ja (-10,6%) e o fumo (-8,4%).
“Isso decorreu do crescimento
da produção e do ganho de pro-
dutividade da agricultura, que
suplantou o fraco desempenho
da pecuária e da pesca”, obser-
vou a coordenadora.

Famílias
Na comparação com o ano

anterior, todos os componentes
relativos à demanda caíram em
2020. O consumo das famílias
teve o menor resultado da série
histórica (-5,5%). Conforme a
coordenadora de Contas Naci-
onais, isso pode ser explica-
do, principalmente pela piora
no mercado de trabalho e a ne-
cessidade de distanciamento
social.

O consumo do governo re-
cuou 4,7% e também foi re-
corde. O motivo é o fecha-
mento de escolas, universida-
des, museus e parques ao lon-
go do ano. Depois de uma se-
quência positiva de dois anos,
os investimentos - a Formação
Bruta de Capital Fixo - caíram
0,8%. A balança de bens e ser-
viços registrou queda de 10%
nas importações e 1,8% nas
exportações. (Agencia Brasil)

Setor de petróleo impulsionou
investimentos no 4º trimestre de 2020

Levantamento realizado
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) revelou
uma alta de 13,5% em investi-
mentos na economia brasileira
no quarto trimestre de 2020, em
relação ao terceiro trimestre.
Esse foi também o percentual
obtido na comparação com o
mesmo período do ano anterior,
isto é, o quarto trimestre de
2019. O resultado, segundo o
Ipea, foi impulsionado pela im-
portação de plataformas de pe-
tróleo em dezembro.

Os dados são do Indicador
Ipea Mensal de Formação Bruta
de Capital Fixo (FBCF), divul-

gado na quarta-feira (3), que
monitora a alocação de recursos
no aumento da capacidade pro-
dutiva da economia. São medi-
dos investimentos em máquinas
e equipamentos, na construção
civil e em outros ativos fixos,
como propriedade intelectual,
lavouras permanentes e gado de
reprodução, entre outros.

A nova edição do levanta-
mento traz os dados de dezem-
bro, fechando também os núme-
ros do quarto trimestre de 2020.
Considerando só o mês de de-
zembro, houve um avanço de
22,2% na comparação com no-
vembro. Na comparação com

dezembro de 2019, a expansão
é ainda maior, de 47,4%.

No acumulado de 12 meses,
de janeiro a dezembro de 2020,
os investimentos recuaram
0,8%. “Estimamos que, sem o
efeito das importações de pla-
taformas ao longo de 2020, mais
notadamente nos meses de maio
e dezembro, o resultado da FBCF
teria sido mais negativo (-
4,8%)”, registra o Ipea.

O consumo aparente de má-
quinas e equipamentos apresen-
tou uma alta de 59,2%, encerran-
do o quarto trimestre com uma
alta de 39,8%. “De acordo com
os seus componentes, enquanto

a produção nacional de máquinas
e equipamentos recuou 10,2%
em dezembro, a importação au-
mentou 304,4% no mesmo perí-
odo, devido à realização de im-
portações de plataformas de pe-
tróleo no valor de US$ 4,8 bi-
lhões”, aponta o levantamento.

No acumulado em 12 meses,
a demanda interna por máquinas
e equipamentos encerrou o ano
de 2020 com queda de 1,1%. Já
na construção civil, os investi-
mentos retrocederam 3,3% em
dezembro. No entanto, na soma
dos meses do quarto trimestre,
o segmento registrou avanço de
0,6%. (Agencia Brasil)

Projetos de conservação do Cerrado
podem receber até US$ 30 mil

Associações e cooperativas
que atuam no Cerrado podem
receber até US$ 30 mil (cerca
de R$ 160 mil) para desenvol-
ver projetos de fortalecimento
da governança e minimização
dos impactos negativos da pan-
demia de covid-19 nesses terri-
tórios. A 30ª edição do edital do
Fundo PPP-ECOS está com ins-
crições abertas até a próxima
segunda-feira (8). As propostas
devem ser encaminhadas por
meio do sistema de inscrição
do Instituto Sociedade, Popu-
lação e Natureza (ISPN), enti-
dade que coordena a iniciativa,
em parceria com Programa das
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud).

São elegíveis para o progra-
ma entidades que se enqua-
dram no conceito de Territóri-
os e Áreas Conservadas por
Comunidades Indígenas e Lo-
cais (TICCA). O título global
pode ser atribuído a territóri-
os comunitários e tradicionais

conservados nos quais a comu-
nidade tem profunda conexão
com o lugar que habita, proces-
sos internos de gestão e gover-
nança e resultados positivos na
preservação da natureza.

Os recursos do edital, que
totalizam US$ 300 mil, são do
Ministério do Meio Ambiente,
Proteção da Natureza e Seguran-
ça Nuclear da Alemanha (BMU)
e da Iniciativa Internacional do
Clima (IKI). Com limite máxi-
mo de US$ 30 mil por projeto,
a iniciativa deve contemplar pelo
menos 10 propostas.

O edital define seis eixos
temáticos em que os projetos
poderão se englobados, inclu-
indo comunicação e comparti-
lhamento de informações por
meios culturais; sistemas de
produção de alimentos, com
foco em agroecologia e agros-
silvicultura; prevenção de zo-
onoses e futuras pandemias;
transmissão de conhecimento
medicinal tradicional; mapea-

mento territorial e demarcação
para auto isolamento e conser-
vação; e implementação de co-
nhecimento tradicional no
controle e manejo do fogo

Todas as propostas submeti-
das no âmbito do edital deverão
apresentar recursos de contra-
partida em um montante mínimo
de 20% sobre o valor solicitado
ao PPP-ECOS. O horário limite
para apresentação de projetos é
às 23h59 (horário de Brasília)
do dia 8 de março. Não deverá
haver prorrogação do prazo, in-
formou o ISPN.

Programa
O PPP-ECOS concede doa-

ções a associações sem fins lu-
crativos e cooperativas consti-
tuídas que tenham caráter não
governamental ou de base comu-
nitária para a implementação de
ações que gerem benefícios so-
cioambientais. De acordo com
o ISPN, o edital foca nas inter-
relações entre comunidades tra-

dicionais, agricultores familia-
res e populações indígenas e o
meio ambiente, com ênfase na
promoção de modos de vida sus-
tentáveis que contribuam com
benefícios sociais e ambientais,
conforme os acordos internaci-
onais e políticas nacionais.

Nos últimos 25 anos de exe-
cução do programa foram apoi-
ados mais de 800 projetos, to-
talizando 27 editais, que resul-
taram em investimento de apro-
ximadamente R$ 50 milhões
diretamente em organizações
comunitárias e organizações
não governamentais que atu-
am no Distrito Federal e em
26 estados dos brasileiros.
Apenas nos últimos oito anos,
cerca de 15 mil famílias fo-
ram capacitadas em ações
promovidas pelos projetos,
que fomentaram o uso susten-
tável de mais de 1 milhão de
hectares no Cerrado, na Caa-
tinga e na Amazônia. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.673.855/0001-25
Declaração de Propósito

Helena Cardoso Cunha, CPF/ME nº 439.287.248-35, Declara, nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução 
nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na Fram Capital Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente 
ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado 
da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo. Banco Central do Brasil. Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica 
em São Paulo I – GTSP1. Avenida Paulista 1804 – 5º andar. 01310-922 – São Paulo-SP.

Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.673.855/0001-25
Declaração de Propósito

Marcio Lewensztajn, CPF nº 042.969.947-60, Declara, nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 02 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na Fram Capital Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A.. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente 
ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado 
da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo. Banco Central do Brasil. Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica 
em São Paulo I – GTSP1. Avenida Paulista 1804 – 5º andar. 01310-922 – São Paulo-SP.

Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.673.855/0001-25
Declaração de Propósito

Nicolas Gutierrez Londono, CPF nº 058.246.717-96, Declara, nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução 
nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na Fram Capital Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente 
ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado 
da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo. Banco Central do Brasil. Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica 
em São Paulo I – GTSP1. Avenida Paulista 1804 – 5º andar. 01310-922 – São Paulo-SP.

Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.673.855/0001-25
Declaração de Propósito

Roberto Augusto Muzzi Alem, CPF nº 307.026.698-30, Declara, nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na Fram Capital Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil. Departamento de Organização do Sistema Financeiro. 
Gerência Técnica em São Paulo I – GTSP1. Avenida Paulista 1804 – 5º andar. 01310-922 – São Paulo-SP

Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.673.855/0001-25
Declaração de Propósito

Victor Hideki Obara, CPF nº 297.774.928-47, Declara, nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 02 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na Fram Capital Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente 
ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado 
da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo. Banco Central do Brasil. Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica 
em São Paulo I – GTSP1. Avenida Paulista 1804 – 5º andar. 01310-922 – São Paulo-SP.

Comissão de Orçamento aprova
relatório com previsão de R$ 1,595 tri

A Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) aprovou na quarta-
feira (3) relatório com a nova esti-
mativa de receita primária no Pro-
jeto de Lei Orçamentária (PLOA).
O valor foi reestimado pelo rela-
tor da Receita no colegiado, depu-
tado Beto Pereira (PSDB-MS),
para R$ 1,595 trilhão, um acrésci-
mo de R$ 35,3 bilhões (2,3%) no
valor originalmente apresentado
pelo Poder Executivo em agosto
último (R$ 1,560 trilhão).

“Não obstante a profunda al-
teração do cenário econômico e
social em relação ao que se pre-

via em agosto, não foi enviada
pelo governo uma mensagem
modificativa, e coube ao Con-
gresso suprir a lacuna”, explicou
Beto Rodrigues.

As receitas primárias se re-
ferem aos fluxos financeiros
com impacto positivo sobre os
resultados fiscais. Elas também
incluem a compensação do Re-
gime Geral de Previdência So-
cial (RGPS) em razão de deso-
nerações vigentes.

Durante a apresentação do
relatório, Beto Pereira disse que
o Projeto de Lei Orçamentária

modificado baseou suas proje-
ções fiscais para 2021 na reto-
mada do crescimento no ritmo
de 3,2%. Também foi levada em
consideração a meta fiscal pre-
vista para 2021, estimada em um
déficit de R$ 247,1 bilhões para
o governo central (Tesouro,
Banco Central e Previdência).

“Esse ritmo de expansão
sempre esteve na mira do gover-
no, foi previsto no projeto de lei
de diretrizes orçamentárias en-
caminhado em abril de 2020 e
mantido na revisão das metas
anuais, no projeto de lei orça-

mentária, em agosto, e nesta sua
versão modificada que a CMO
examina agora”, disse.

Na terça-feira (2), foi encer-
rado o prazo para apresentação de
emendas parlamentares à despesa
proposta. Foram sugeridas 6.638
emendas individuais e 495 cole-
tivas. O total das emendas impo-
sitivas (de execução obrigatória)
na Saúde somou R$ 7,9 bilhões.

Pelo cronograma da CMO, a pre-
visão é que o relatório final do Orça-
mento seja votado no dia 24 de mar-
ço em sessão conjunta de deputados
e senadores.  (Agencia Brasil)



O MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA  CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA, CIDADE DE SÃO
PAULO-SP, NA FORMA DA LEIFAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento,
que nos autos do processo nº 0001283-26.2021.8.26.0001que neste juízo corre seus trâmites de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA  DE DÉBITO C/
CCOMDANOS MORAISE COM ANTECIPAÇÃODE TUTELA, em que é o executado ON LINE SOCIEDADE
DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 93.741.098/0001-19, requer o exequente AÇOS VENUS a
satisfação do cumprimento do pagamento de R$ 13.334,48 e custas judiciais, valor atualizado à época da
petição. Foram realizadas tentativas para localizar o executado no endereço Rua General Osório, 614, Novo
Hamburgo-RS,CEP93510-160e, como encontra-se o executado em lugar incerto e não sabido, não sendo
possível intimá-lo pessoalmente, nestas condições foi atribuída a intimação editalícia. Para conhecimento de
todos é passado o presente EDITAL p ara os atos e termos da execução proposta e para que, no prazo de 15
dias, decorra o lapso do presente edital para manifestação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de
2021.

 FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O ADMINISTRADOR PROVISORIO, Sr. Paulo Eneas Scaglione, OAB-SP 85.001, nomeado pelo Nobre Juiz 
da 35ª. Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, no Processo de nº1095878-62.2019.8.26.0100, 
em cumprimento restrito aos termos da sua nomeação e  de acordo com os Estatutos da Entidade, uma 
vez cumprido o que determina o artigo 9, tendo notificado as entidades constantes dos Estatutos juntado 
ao mencionado autos , datado de 06 de abril de 2005, na ausência de outro mais recente, registrado em 
cartório, convoca os Srs. Representantes dos clubes filiados à Entidade, que fizeram parte da relação de 
clubes com direito a voto, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede da 
Federação de Automobilismo de São Paulo, à Rua Luis Gois, nº- 718 Vila Mariana, cedida para a realização da 
assembleia, tendo em vista a indisponibilidade do local tido como sede da Federação Paulista de Motociclismo, 
no dia 26 DE MARÇO DE 2021 e contando com a presença dos clubes que estiverem em condições de 
voto, APRESENTANDO A ATA DE ELEIÇÃO DO ATUAL PRESIDENTE, COM MANDATO EM VIGOR, 
REGISTRADA EM CARTORIO E CÓPIA DO CNPJ INDICANDO QUE O CLUBE ESTA ATIVO. Os clubes 
que constaram dos estatutos como filiados são os seguintes: Alpha Moto Clube; Assoc. Paulista de Enduro e 
Rally; Atibaia Moto Clube; Centauro Motor Clube; Daytona Moto Clube; Jockey Clube de Barretos;  Marilandia 
Moto Clube; Moto C. Campos do Jordao; Moto Clube Andorinhas; Moto Clube de Bauru; Moto Clube de Marilia; 
Moto Clube Japy;  Moto Clube Paulista; Motor Itatiba Clube; Motor Club de Aracatuba; Ourinhos Moto Clube; 
Paulistano Motor Clube; Pegaso Moto Clube;  Associacao Esp.Mot.S.J.R.Preto; Ass. Motoc. e Atlet. de Tiete;  
Total Moto Clube; Trail Clube Paulista; Trail Clube Verde Rosso; União Moto Clube; Trail Clube de Tatui; Moto 
Clube de Votuporanga; Kaipira Krail Clube; Interlagos Motor Clube; Automóvel Clube da Lapa. Nos termos do 
Estatuto, a Assembleia instalar-se-á em 1ª chamada às 14:00 horas com comparecimento de 50% mais 1  
de seus membros com direito a voto e em 2ª chamada as 15 horas, para deliberar, com quórum de 1/3 dos 
membro com direito a voto, nos termos do artigo 10, letra”e” paragrafo 1º, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: Eleição e posse do Presidente e Vice presidente, dos membros efetivos e suplentes do  Conselho 
Fiscal, para um mandato de 4 anos nos termos dos Estatutos. São Paulo 08 de fevereiro de 2021. Paulo Enéas 
Scaglione – Administrador nomeado Judicialmente  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005291-59.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) GUILHERME MARCONI COSTA MARTINS, CPF 226.266.108-10, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.. 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 

quantia de R$ 39.636,33 (setembro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 

o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2021.                                                              B - 03 e 04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1046306-77.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de  
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D 
ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GERALDO BARBOSA DE MELLO FILHO, Brasileiro, Casado, Arquiteto,  
RG 4648262, CPF 672.312.688-20, com endereço à Rua Joao Carlos de Oliveira, 70, Urbanova, CEP 12244-370,  
São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto das Irmãs da  

do réu, deixando de arcar com as mensalidades pactuadas. 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, 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2021.               B - 03 e 04

1º Ofício Cível do Foro Regional II - Santo Amaro-SP Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo. EDITAL DE CITAÇÃO 
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049409-34.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II -  
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROTOLAB EMBALAGENS 
LTDA, CNPJ 08.929.092/0001-09 e FLÁVIO ROCCON CAPELLA, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, RG 130505857,  
CPF 135.194.518-16, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A. 

executados para, no prazo de 03 (três) dias efetuarem o pagamento de R$ 953.635,18 (novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e 
trinta e cinco reais, e dezoito centavos), atualizados até 11 de novembro de 2020, referente à não satisfação das obrigações assumidas 
na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº 00334763300000002460, emitida em 18/10/2013,ou 15 (quinze) dias 
para oferta de embargos à execução, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito do  

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Segunda Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 
3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 
2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
(“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de
Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 15 de março de 2021, às 14:30 horas, de modo exclusivamente digital
e remoto, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a anuência para (a) a desobrigação da Emissora de compor, a partir desta data, até a data de
Vencimento das Debêntures, a Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3, conforme definida no item 20 da Cláusula Primeira do
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, de 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado
(“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (b) a liberação integral dos recursos que compõem o Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das
Debêntures 3, conforme definido no item 57 da Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária, ficando certo que caso aprovados os itens
acima, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à Conta Reserva Estática do
Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado o item acima, autorizar a
Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o Aditivo nº 06 ao Contrato de Cessão Fiduciária, para refletir as deliberações
tomadas na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora em 
seu site www.santoantonioenergia.com.br/ri. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização do sistema
eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem na AGD, conforme disposto no Artigo 7º
da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. Fica
facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo
e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na Proposta da Administração referente à AGD disponibilizada nos sites
da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Emissora (www.santoantonioenergia.com.br/ri) acompanhado
das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto
mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital na AGD, sendo sua participação e voto
computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal 
com a posterior participação na AGD através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização 
da AGD, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da ICVM 625. Observados os
procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os
Debenturistas deverão enviar, aos endereços eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao Agente Fiduciário
(assembleias@pentagonotrustee.com.br), preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da AGD,
ou, ainda, até o horário previsto para realização da mesma, os seguintes documentos: A. quando pessoa física, documento de identidade (Carteira
de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos
profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); B. quando pessoa
jurídica ou fundos de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo): cópia de atos 
societários (contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do regulamento do fundo, 
devidamente registrado no órgão competente; e C. quando representado por procurador, procuração com reconhecimento de firma do outorgante
ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil
como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de representante. Em caso de impossibilidade das alternativas
acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento de identidade do outorgante. Validada a sua condição e a
regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da AGD, as instruções para acesso
ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do
e-mail risae@santoantonioenergia.com.br, preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, para que seja
prestado o suporte necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não encaminharem a relação de documentos acima
mencionada. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e até 15
(quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico somente se dará
mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos do início da AGD, não será possível o 
ingresso do debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os Debenturistas
acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na
AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no
início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa,
bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. A Emissora ressalta que será de
responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital 
Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora 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 Emissora. São Paulo, 02 de março de 2021. 
Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0006044-07.2020.8.26.0011 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Prestação de Serviços Exequente: Associação Educacional Oswald de Andrade Executado: Andre Elias Lopes Cruz
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006044-07.2020.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo Arruda, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a ANDRÉ ELIAS LOPES CRUZ, CPF 078.031.318-67, que se encontra em lugar incerto e não
sabido que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerida pela Associação Educacional Oswald de Andrade
CNPJ 06.125.291/0001-20, foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 supra, efetue o pagamento de R$ 82.222,31 (novembro/2020), sob pena de multa de 10% e honorários
advocatícios (artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil). Fica também advertido de que, decorrido sem pagamento
o prazo de quinze dias (artigo 523 do CPC), terá início o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora
e de nova intimação, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001328- 38.2020.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL PRIETO ARREBOLA, Espanhol, Casado, Funileiro, CPF 309.049.608-97 e ISIS
ALHEIROS PRIETO, Brasileira, Casada, do lar, CPF 509.541.998-04, que lhes foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Conjunto Residencial Alto de Pinheiros - Condomínio 2001, objetivando o
recebimento no valor de R$ 4.965,31, referente as cotas condominiais ordinárias e extraordinárias do período de
janeiro/2018, abril/2018, julho/2018, dezembro/2018, fevereiro/2019, março/2019, junho/2019, agosto/2019 e
outubro/2019. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito, devendo o mesmo ser
atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será
reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze)
dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de
advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a
satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
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FORO REGIONAL II-SANTO AMARO 7ªVARA CÍVEL MMa.Juíza de Direito, Exma.Sra.Dra.ADRIANA BORGES DE CARVALHO/ CLÁUDIA 
CARNEIRO CALBUCCI RENAUX.Processo 0004327-50.2021.8.26.0002(processo principal 1064791-91.2019.8.26.0002) - 
Cumprimento de sentença-Cheque - Sérgio José Nunes - R & L Pirauna Comércio de Pescados Ltda - Vistos. Cumpra-se a 
decisão condenatória (sentença e/ou acórdão).NO CASO DE CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO POR EDITAL, 
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO EDITAL COMPLEMENTAR,CUMPRINDO SUA PUBLICAÇÃO NO DJ A 
FUNÇÃO DO ARTIGO 257.Desnecessária qualquer outra providência,já que a própria publicação única significará publici-
dade no Diário de Justiça e na própria Internet,para os fins do inciso IV,parágrafo 513 e artigo 841 do CPC.O prazo do edital 
será de 20dias,a partir de quando fluirá o prazo de 15dias para pagamento. Desde logo, fica (m) o (s) devedor (es) intimado 
(s) de que, não havendo pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525 do Código de Processo 
Civil para que ele (s) apresente (m) IMPUGNAÇÃO nos próprios autos, independente de penhora ou nova intimação.      [04] 

Processo 1026137-72.2018.8.26.0001-Interdição-Tutela e Curatela - C.B.R. - - J.R.J. - J.R. - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS,EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Jose Rodrigues,REQUERIDO POR Carol Baptista Rodrigues e 
outro-PROCESSO Nº1026137-72.2018.8.26.0001.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões,do Foro Regional 
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Rogério Monteiro de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que foi proferida 

nsta, decreto a curatela de Jose Rodrigues, nos termos do artigo4º, inciso III, 
do Código Civil e de acordo com o artigo 1.767, inciso I, do mesmo diploma legal, declarando-o relativamente incapaz de exercer 
todos os atos de natureza negocial da vida civil, tais como os elencados no artigo 1.782 do Código Civil (emprestar, transigir, dar 
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado), bem como realizar compra, venda ou doação, sem assistência dos 

initivos a Sra. Miriã Pietraroia Carvalho Pinto, e o Sr. Jose Rodrigues Junior. Em obediência 
ao § 3º do art. 755, CPC, serve o dispositivo da sentença como edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.[4] 

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL. JUIZ(A) DE DIREITO RENATO GUANAES SIMÕES THOMSEN. ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANA 
FERREIRA. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS. RELAÇÃO Nº 0107/2021. Processo 0105456-15.2009.8.26.0004 (004.09.105456-
5) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Dvr Participações Ltda - Ademir José Brovino - Alexandre Albuquerque Gomes 
- EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0105456-15.2009.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível do Foro Regional IV - Lapa - da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ADEMIR JOSÉ BROVINO, brasileiro, solteiro, do comércio, RG 6672754, CPF 431.658.778-15, que DVR PARTICIPAÇÕES 
LTDA ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 963.047,26 (abril/2019), referente ao inadimplemento 
dos alugueres do imóvel comercial, consistente nos Módulos Internos nºs 02, 03, 04 e 05, com área total de 3.285,00m², pertencentes 
ao empreedimento localizado na Rua Comendador José Matos, nº 83 e Rua Anna Amaral, lote nº 16, quadra 02, Vila Clarice, Subdistrito  
Pirituba/SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO, pelo presente edital, para que, noprazo de 03 dias, pague 
o débito atualizado, ou, no prazo de 15 dias, embargue a presente execução, ou, ainda, reconheça o crédito da exequente, hipótese em 
que deverá comprovar o depósito judicial de 30% do valor atualizado da presente execução, incluindo custas e honorários advocatícios de  
10% sobre o valor total do débito atualizado, podendo requerer que o pagamento do saldo remanescente seja feito em 06 parcelas mensais, 
atualizadas, sob pena de, não o fazendo, serem convertidos em penhora (art. 830, §3º, do CPC) o arresto efetuado sobre a unidade autônoma 
localizada na Rua Coronel Portilho, nº 96, loja nº 01, do “Edifício Maria Esmeralda”, objeto da matrícula nº 1.312 do 1º CRI de Guarulhos/SP, 
e o arresto realizado sobre o lote nº 03, quadra D, do loteamento denominado “Estância dos Lagos”, objeto da matrícula nº 30.273 do CRI 

do prazo do presente edital. Não sendo realizado o pagamento espontâneo e nem sendo oferecidos embargos à presente execução, ou  
qualquer outra manifestação pelo executado, este será considerado revel, caso em que lhe será nomeado curador especial, nos termos  

CARVALHO GASPERINI (OAB 189969/SP), JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA (OAB 384996/SP).                                              B - 04 e 05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO N° 0711991-52.2012.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3a Vara Cível, do Foro Regional 
XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo. Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei. etc. FAZ SABER a(o) Magnolia Ferreira Passos 
Talpo, CPF 746.802.344-15. que Banco Santander (Brasil) S/A. ajuizou uma ação de Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação, tendo 
como corréu Enulio Carlos Talpo, para cobrança de RS 17.692,01 (22.06.2011), representado pelo Instrumento Particular de Venda e Compra com Finan-

executada em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que pague o valor do débito, com inclusão 

sob pena de penhora do imóvel hipotecado, com o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, quando será rescindido o contrato e designada praça 

NADA MAIS.

Vitacon Paulista Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 12.354.520/0001-81 - NIRE 35224449281

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26.02.2021
Data, Hora, Local: 26.02.2021, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, São Paulo/SP. Pre-
sença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudi-
no. Deliberações aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor R$ 
1.334.088,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Ci-
vil, mediante o cancelamento de 1.334.088 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00 cada, 
sendo 667.044 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII e 667.044 quotas de 
titularidade da sócia XPCE Vergueiro Participações S.A., passando o capital social de R$ 1.335.088,00 para R$ 1.000,00; 
e consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o decurso do pra-
zo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos 
do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição 
de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) autorização 
para que os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas. Encerra-
mento: Nada mais. São Paulo, 26.02.2021. Pedro Eduardo Cassab Carraz - Presidente, Lucas Paravizo Claudino Secretá-
rio. Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII, XPCE Vergueiro Participações S.A.

WNGJG Administradora de Bens Ltda.
CNPJ/MF nº 35.496.296/0001-68 - NIRE 35235706689

1ª Alteração Contratual - Redução de Capital
Maria Nelli Chierigim Pardal, RG nº 2.828.231/SSP/SP, e CPF/MF nº 121.432.408-80; Glaucia Pardal, RG nº 10.741.569-0, e CPF/MF nº 153.948.798-93; e 
Jacqueline Pardal, RG nº 10.741.595-1, e CPF/MF nº 066.547.948-42; e como interveniente anuente: Waldemar Pardal, RG nº 1.803.088/SSP/SP, CPF/
MF nº 086.274.448-20; únicas sócias da “WNGJG Administradora de Bens Ltda.”, deliberam reduzir o capital e alterar o contrato social, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: Cláusula 1ª - O capital social que era de R$ 486.954,00 dividido em 486.954 quotas no valor de 
R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, fica neste ato reduzido para R$ 366.954,00 divido em 366.954 quotas no valor de R$ 1,00 
cada uma, mediante a realização da venda do imóvel constituído por um terreno com área de 2.100,00m2, designado como chácara 12, situado do 
lado esquerdo de quem da Estrada Municipal entra para a rua Amerope Benetti, à uma distância de 394,33m do ponto de confluência dessas ruas, 
em Vinhedo/SP, medindo 35,00m de frente para a rua Amerope Benetti; igual a medida dos fundos, confrontando com o Dr. Celso Vieira, por 60m da 
frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno com a chácara n° 13, e pelo lado esquerdo 
com a chácara n°11, registrado sob a matrícula n° 46.448 junto ao 1º Registro de Imóveis de Jundiaí/SP. CCM 01.154.012, utilizado pelos sócios na 
integralização do capital social já mencionado retro, para a absorção de prejuízos, conforme inciso III do artigo 1082 do Código Civil Brasileiro. Dessa 
forma o capital social da sociedade passa a ser distribuído da seguinte forma: Sócias - Quotas - Valor (R$) - Participação: 1. Maria Nelli Chierigim 
Pardal - 266.996 - 266.995,74 - 72,76%; 2. Glaucia Pardal - 49.979 - 49.979,13 - 13,62%; 3. Jacqueline Pardal - 49.979 - 49.979,13 - 13,62%; Total: 366.954 - 
366.954,00 - 100,00%. A consolidação do contrato social encontra-se devidamente arquivado na sede da empresa. E por estarem justos e contratados, 
os sócios assinam o presente instrumento particular em 3 vias de igual teor, na presença das testemunhas, o qual segue para registro na JUCESP. 
São Paulo, 10/07/2020. Maria Nelli Chierigim Pardal; Waldemar Pardal; Glaucia Pardal; Jacqueline Pardal. Dr. Fernando Ambrosini - OAB/SP 270.566.
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Refinaria de Duque de Caxias vai
ampliar produção de diesel S-10
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Explosão atinge
centro de testes de

covid-19 na Holanda
Um explosivo foi detonado em um centro de exames de

detecção do novo coronavírus ao norte de Amsterdã antes do
nascer do sol na quarta-feira (3), estraçalhando vidraças mas
não causando nenhuma vítima, no que a polícia chamou de um
ataque intencional.

Um esquadrão antibombas foi ao local na cidade de Bo-
venkarspel, situada 55 quilômetros ao norte da capital, e a
polícia disse que um cilindro de metal envolvido na explosão
foi recuperado.

O artefato “foi colocado lá”, disse o porta-voz da polícia
Menno Hartenberg à Reuters. “Uma coisa como essa não acon-
tece simplesmente por acidente”, afirmou.

O chefe do serviço de saúde pública pediu “a rápida prisão
do criminoso”.

“Nosso pessoal em todo o país está trabalhando duro para
proteger a sociedade desta pandemia”, disse André Rouvoet.
“Este ato covarde de destruição não afeta somente nossos
funcionários em Bovenkarspel. Afeta a todos nós.”

Um vigia do centro de exames alertou a polícia sobre um
“estouro alto” que quebrou várias vidraças pouco antes das
7h locais, disse um comunicado da polícia.

O incidente acontece pouco antes das eleições nacionais
de 17 de março, vistas por muitos como um referendo sobre a
maneira como o atual governo lida com a pandemia.

A revolta contra as autoridades de saúde aumentou desde
o início de 2021, e atualmente o chefe do Instituto Nacional de
Saúde anda acompanhado por uma equipe de segurança.

Outro local de exames foi incendiado em janeiro durante
vários dias de tumultos provocados pela adoção de um toque
de recolher noturno. A segurança foi reforçada em alguns lo-
cais devido a ameaças e vandalismo. (Agencia Brasil)

A Petrobras vai realizar obras
na Refinaria Duque de Caxias
(Reduc), na Baixada Fluminen-
se, para aumentar a qualidade do
diesel produzido e ampliar a pro-
dução do diesel S-10, cujo teor
de enxofre é menor - 10 partes
por milhão (ppm) em vez de 500
partes por milhão (ppm), do die-
sel S-500.

O objetivo da Petrobras é
lançar produtos de maior valor
agregado e com menor impacto
ao meio ambiente. O uso do die-
sel S-10 promove a melhoria do
desempenho do combustível
nos motores, com impactos po-
sitivos na redução de emissões

de material particulado. Além da
diferença no teor de enxofre, o
diesel S-10 tem maior nível de
cetano, índice que mede a quali-
dade de ignição, ou seja, quan-
to maior, melhor.

De acordo com o gerente-
geral da Reduc, Alexandre Coe-
lho, a empresa está se preparan-
do para o novo mercado de refi-
no que se formará no Brasil nos
próximos anos. “Este projeto é
de grande relevância para conti-
nuarmos competitivos, forne-
cendo derivados de alto valor
agregado, operando de maneira
sustentável e em sinergia com
nossos ativos de classe mundi-

al em águas profundas e ultra-
profundas”, explicou.

Com a conclusão das obras
previstas  para o segundo se-
mestre de 2023 e investimentos
de R$ 140 milhões, a Petrobras
quase dobrará  a capacidade de
produção de diesel S-10 na Re-
duc  dos atuais 5.000 m³/dia para
9.500 m³/dia.

O aumento na capacidade de
produção de diesel S-10 acom-
panha a evolução dos motores
de veículos pesados e utilitári-
os movidos a diesel, responsá-
veis pela maior parte da circula-
ção de mercadorias, no territó-
rio brasileiro. Atualmente, exis-

tem no Brasil dois tipos de die-
sel rodoviário: o diesel S-10 e o
diesel S-500, utilizado apenas
por veículos fabricados até
2011.

Nos próximos anos também
estão previstas adequações para
aumento da capacidade de pro-
dução de diesel S-10 em duas
refinarias no estado de São Pau-
lo: na Refinaria de Paulínea (Re-
plan) e na Refinaria Henrique
Lage (Revap), em São José dos
Campos. A expectativa é aumen-
tar a produção de diesel S-10 em
até 16.500 m³/dia com a implan-
tação   desses projetos adicio-
nais. (Agencia Brasil)

Pesquisadores da UnB desenvolvem
máscara que inativa coronavírus

Pesquisadores de pós-gradu-
ação em sistemas mecatrônicos
da Universidade de Brasília
(UnB) desenvolveram uma más-
cara facial capaz de barrar e inati-
var o novo coronavírus. A ação
do equipamento é devida à pre-
sença de um nanofilme de quito-
sana, na camada intermediária da
máscara, substância derivada da
casca do camarão.

Segundo a engenheira eletrô-

nica e pesquisadora da UnB An-
gélica Kathariny de Oliveira Al-
ves, o protetor facial tem ação
antimicrobiana e capacidade de
filtrar o vírus. “O nanofilme de
quitosana, além de servir como
uma barreira física para o vírus, é
também uma barreira química, que
tem a propriedade de inativar o
vírus”, destacou.

A máscara, de fabricação
100% nacional, chamada de Ves-

ta, é composta por três cama-
das de tecido que são capazes
de reter até 95% de partículas
sólidas, líquidas, oleosas e ae-
rossóis. A capacidade é similar
à dos protetores faciais N95
utilizados pelas equipes médi-
cas que tratam pacientes com
a covid-19 em ambiente hospita-
lar.

De acordo com a pesquisa-
dora, o produto está em fase de

ensaio clínico com os profissio-
nais de saúde no Hospital Regi-
onal da Asa Norte, em Brasília.
Após isso, o respirador deverá
ser submetido à aprovação da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

Os pesquisadores que de-
senvolveram o produto são bol-
sistas da Coordenação de Pes-
soal de Nível Superior (Capes).
(Agencia Brasil)

STJ mantém prisão de quatro
desembargadores do TRT do Rio

Por unanimidade, a Corte Espe-
cial do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu  na quarta-feira (3) re-
ferendar a decisão da ministra Nan-
cy Andrigui que determinou a pri-
são de quatro desembargadores
Tribunal Regional do Trabalho

(TRT). As prisões foram efetivadas
ontem pela Polícia Federal (PF).

Os magistrados são investiga-
dos na Operação Mais Valia, que
apura o pagamento de vantagens
indevidas aos desembargadores
para que integrantes de um supos-

to esquema criminoso fossem be-
neficiados. O governador afasta-
do do Rio de Janeiro, Wilson Wit-
zel, e advogados ligados a ele tam-
bém são investigados.

Em nota divulgada  na terça-fei-
ra (2), o TRT do Rio informou que

está à disposição das autoridades
para auxiliar nas investigações. Se-
gundo o tribunal, a Polícia Judiciá-
ria acompanhou os policiais fede-
rais no cumprimento dos mandados
de busca em seu prédio-sede, no
centro do Rio. (Agencia Brasil)
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1. Informações Gerais: 1.1. J. PILON S/A. Açúcar e Álcool, CNPJ n.º 
47.254.396/0002-48, com sua matriz situada na Rua Professor Artur Ra-
mos, 241, Conjunto 72, Jardim Paulistano São Paulo/SP- CEP 01.454-906, 
e sua única filial e parque industrial, CNPJ nº 47.254.396/0001-67, localiza-
do na Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, no município de Cerqui-
lho/SP, CEP 18.520-000. Tendo como Atividades predominantes, a fabrica-
ção de açúcar em bruto (CNAE 10.71-6-00) e fabricação de álcool (CNAE 
19.31-4-00). 1.2. Seu Capital Social é de R$ 60.000.000,00, representado 
por 60.000.000 de ações ordinárias e nominativas, com direito a voto, no 
valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Na AGO realizada no dia 27/03/2020 
foi aprovado o aumento do Capital social em 40.000.000, passando de 
20.000.000 para 60.000.000 de ações ordinárias e nominativas, com direito 
a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma, o aumento foi realizado com 
a incorporação de reservas de lucros. 1.3. As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em milhares de reais. 1.4. As receitas e despesas foram 
apropriadas de acordo com o regime de competência. 1.5. O faturamento 
da entidade é proveniente da comercialização de açúcar e álcool realizada 
através da Copersucar, e repassado conforme Parecer Normativo CST nº 
66, de 5/09/1986. 2. Aplicações em certificados de deposito bancário de 
curto prazo remuneradas por um percentual médio de 100% do CDI, em 
31/12/2020 e 31/12/2019, prontamente conversíveis em caixa e insignifican-
te riscos de mudança. 3. O saldo da conta Copersucar direito sobre safra R$ 
20.570, refere-se à movimentação comercial/financeira entre Copersucar e 
Usina, conforme transferência e comercialização de açúcar e álcool no de-
correr da safra 2020/2021. 4. O saldo da conta de estoque em poder de 3º 
R$ 52.974 corresponde ao custo sobre receita a auferir que é constituído 
pelos produtos açúcar no valor de R$ 26.603 e álcool no valor de R$ 26.371, 
que foram avaliados pelo custo de produção, e transferidos à Copersucar 
para comercialização, conforme contrato de safra, que corresponde ao ato 
cooperativo, cujo conceito está previsto no artigo 79 da Lei 5.964/1971. 5. O 
saldo da conta de estoque R$ 3.168 corresponde aos materiais diversos e 
foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os custos destes estoques 
não superam o preço de mercado. 6. O saldo da conta título a receber no ati-
vo circulante R$ 12.703, está composto da seguinte forma: R$ 9.021 refere-
se a conta corrente intercompanies do grupo; R$ 45 refere-se a transferên-
cia de ICMS repassado para Copersucar; R$ 3.334 refere-se participação 
no Depósito Judicial efetuado pela Copersucar referente ao processo sobre 
ICMS na BC Pis/Cofins e R$ 303 refere-se a outros direitos. 7. O saldo da 
conta adiantamento a fornecedores R$ 76.666, está composto da seguinte 
forma: R$ 74.354 refere-se a adiantamentos a intercompanies do grupo e 
condôminos agrícolas de pessoas físicas, para a formação da safra de cana-
de-açúcar 2021/2022 e R$ 2.312 refere-se a fornecedores diversos, visando 
garantir o fornecimento de insumos e materiais de reposição para maquinas 
e equipamentos. 8. O saldo da conta de impostos e taxas a recuperar no va-
lor R$ 767, está composto da seguinte forma: R$ 75 refere-se a Pis e Cofins 
a recuperar; e R$ 413 refere-se a ICMS a recuperar sobre ativo imobilizado, 
e R$ 279 refere-se IRRF sobre indenização recebida. 9. As provisões são 
reconhecidas para obrigações ou riscos presentes resultantes de eventos 
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cujo 
desembolso seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor 
estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final 
de cada exercício ou período, considerando-se os riscos e as incertezas 
relativos à obrigação.  A J.Pilon S/A possui ação de natureza tributária, cujo 
risco de perda é possível(termo jurídico), conforme avaliação e posição de 

J. Pilon S/A Açúcar e Álcool
CNPJ nº 47.254.396/0002-48

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em  cumprimento  as  disposições  legais  e  estatutárias, temos  o prazer de  submeter à apreciação  de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.                                                                                        A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota 2020 2019
1. Circulante  212.172 180.581
1.1 Disponível  40.494 28.659
1.1.1 Bens Numerários  10 166
1.1.2 Depósitos Bancários a Vista  84 907
1.1.3 Aplicações Financeiras 2 40.400 27.586
1.2 Direitos Realizáveis  171.678 151.922
1.2.1 Copersucar Direito sobre Safra 3 20.570 9.253
1.2.2 Estoque em Poder de 3º 4 52.974 57.310
1.2.3 Estoques 5 3.168 3.313
1.2.4 Títulos a Receber 6 12.703 12.816
1.2.5 Adto Fornededores 7 76.666 50.573
1.2.6 Copersucar Conta Movimento  - 8.732
1.2.7 Impostos Taxas a Recuperar 8 767 685
1.2.8 Depositos a Prazo Fixo  1 7.459
1.2.9 Despesas Exercício Seguinte  4.829 1.781
2. Ativo Não Circulante  54.703 29.963
2.1 Realizável a Longo Prazo  27.495 3.693
2.1.1. Depósito Judicial 9 27.495 3.693
2.2 Investimentos  8.095 8.060
2.2.1  Participações em Outras Empresas 10 8.090 8.055
2.2.2 Ações em Outras Empresas  5 5
2.3 Imobilizado 11 18.805 17.922
2.3.1 Imobilizado Técnico  70.730 67.361
2.3.2 Depreciações Acumuladas  (51.925) (49.439)
2.4 Intangiveis 
2.4.1 Intangiveis Proprio  308 288
Total do Ativo  266.875 210.544

Passivo Nota  2020 2019
1.Circulante  42.093 31.021
1.1 Fornecedores de Cana 12 35.519 22.087
1.2 Fornecedores Materiais  973 887
1.3 Ordenados e Salários  662 537
1.4 Impostos taxas e Contribuições a Pagar  843 789
1.5 Contas a Pagar  204 326
1.6 Empréstimos Bancários 13 882 3.209
1.7 Provição Férias/Encargos sobre Férias  1.867 2.142
1.8 Provição IRPJ e Contribuição Social  1.143 1.044
2. Passivo Não Circulante   72.800 37.173
2.1 Empréstimos Bancários 14 543 1.411
2.2 Emprestimos Diversos 15 15.261 10.596
2.3 Valores Pendentes 16 20.000 -
2.4 Parcelamento de Impostos 17 2.586 3.213
2.5 Provisão Contingencia Tributária 9.1 27.495 15.038
2.6 Copersucar Adiantamento 18 6.915 6.915
3. Patrimonio Liquido  151.982 142.350
3.1 Capital Social 1.2 60.000 20.000
3.2 Reserva Legal  3.188 4.000
3.3 Reservas de Lucros  88.794 118.350
Total do Passivo  266.875 210.544

Receita Bruta Operacional Nota  2020 2019
Vendas  283.918 230.675
Deduções ( ICMS,IPI,PIS,COFINS)  (31.678) (26.894)
Receita Liquida  252.240 203.781
Custo Produtos Vendidos  (201.069) (164.555)
Lucro Bruto  51.171 39.226
Outras Receitas Operacionais 19 35.041 38.596
Despesas Operacionais 20 (39.645) (42.879)
Receitas Financeiras Liquidas Despesas  43 (350)
Lucro/Prejuizo Operacional  46.610 34.593
Resultado Exercício  46.610 34.593
Contribuição Social sobre Lucro  (2.949) (1.728)
Imposto de Renda IRPJ  (8.029) (4.733)
Resultado Líquido do Exercício 21 35.632 28.132

1.Fluxos das Operações: 2020 2019
 Resultado do Exercício 35.632 28.132
 Depreciação 2.506 2.455
 Resultado de Equivalência Patrimonial (14) (9)
 Perda na Venda de Imobilizado 1.142 94
(=) Lucro Ajustado 39.266 30.672
 (Aumento) Redução das Contas a Receber (2.472) (3.849)
 (Aumento) Redução dos Estoques 4.481 (12.491)
 (Aumento) Redução de Adiantamento de Fornecedores (26.093) (8.036)
 (Aumento) Redução de Impostos e Taxas a Recuperar (82) 91
 (Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte (3.048) 247
 (Aumento) Redução de Depósito Judicial (23.802) (3.693)
 (Redução) Aumento de Fornecedores 13.518 3.516
 (Redução) Aumento de Contas a Pagar
  e Impostos a Recolher 11.711 15.335
(=) Caixa Gerado (Consumido) nas 
 Atividades Operacionais 13.479 21.792
2. Fluxos dos Investimentos: 
 (Aumento) Redução de Depósito a Prazo Fixo 7.458 (5.011)
 (Aumento) Redução de Participações em Outras Empresas (147) (40)
 Recebimento de Dividendos 127 64
 Aquisição de Imobilizado (5.160) (1.890)
 Venda de Imobilizado 608 340
 (=) Caixa Consumido nas Atividades Investimento Caixa
  Gerado (Consumido) nas Atividades Investimento 2.886 (6.537)
3. Fluxos dos Financiamentos: 
 (Redução) Aumento de Empréstimos de Curto Prazo (2.327) (4.611)
 (Redução) Aumento de Empréstimos de Longo Prazo 3.797 (1.201)
 Pagamentos de Dividendos (6.000) (3.000)
(=) Caixa Gerado (Consumido) nas Atvidades
  Financiamentos (4.530) (8.812)
4. Variação Total das Disponibilidades 11.835 6.443
5. Saldo Inicial das Disponibilidades 28.659 22.216
6. Saldo Final das Disponibilidades 40.494 28.659

    Lucros / Patri-
 Capital Reservas Reservas Prejuízos mônio
Discriminação Social Legais de  Lucros Acumulados Liquido
Saldo em 31/12/18 20.000 4.000 93.218 - 117.218
Lucro Liquido Exercício - - - 28.132 28.132
Distribuição de Dividendos 
 Aos Acionistas - - (3.000) - (3.000)
Transferência 
 para Reservas - - 28.132 (28.132) -
Saldo em  31/12/19 20.000 4.000 118.350 - 142.350
Aumento de 
 Capital Social 40.000 (4.000) (36.000) - -
Distribuição de Dividendos
 Aos Acionistas - - (6.000) - (6.000)
Lucros a Distribuir 
aos Acionistas - - (20.000) - (20.000)
Lucro Liquido Exercício - - - 35.632 35.632
Transferência 
para Reservas - 3.188 32.444 (35.632) -
Saldo em 31/12/20 60.000 3.188 88.794 - 151.982

Demonstração de Resultado do Exercício em 31/12/2020 e 31/12/2019
(Em Milhares de Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC-Método Indireto
Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido 
do Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)

Notas Explicativas

nossos consultores jurídicos internos e externos, em 31/12/2020 o montante 
estimado de passivo contingentes possíveis é de R$ 27.495. 9.1 Depósitos 
judiciais e provisão contingente para processos judiciais. 

Despositos Judiciais (movimentação)
Depositos Judiciais 31/12/2019 Adição Baixa 31/12/2020
PIS 153 988 - 1.141
COFINS 706 4.552 - 5.258
IRPJ 2.084 13.428 - 15.512
CSLL 750 4.834 - 5.584
Total 3.693 23.802 - 27.495

Provisoes para processos judiciais (movimentação)
Provições Processos Judiciais 31/12/2019 Adição Baixa 31/12/2020
PIS 624 517 - 1.141
COFINS 2.876 2.382 - 5.258
IRPJ 8.484 7.028 - 15.512
CSLL 3.054 2.530 - 5.584
Total 15.038 12.457 - 27.495
10. A entidade apresenta participação societária nas empresas Copersu-
car S/A, Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do 
Estado de São Paulo, União São Paulo S/A e CTC - Centro de Tecnologia 
Canavieira, sendo caracterizada como ligada e sem influência significativa, 
e participa também nas empresas Fazendas Reunidas Pilon S/A, Fazenda 
Pilon S/A e Agro Pecuária Pilon S/A, que por fazerem parte de um grupo de 
empresas com controle em comum o investimento é avaliado pelo MEP. 11. 
O imobilizado está demonstrado ao custo histórico de aquisição ou constru-
ção, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separa-
do, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios 
econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser 
mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas 
é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contra-
partida ao resultado do exercício, quando incorridos.  A depreciação é calcu-
lada pelo método linear, de acordo com a expectativa de vida útil econômica 
dos bens. Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela com-
paração dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras 
(despesas) receitas, operacionais”. 12. O saldo da conta fornecedores de 
cana R$ 35.519, refere-se ao saldo remanescente da safra 2020/2021, que 
será liquidada até abril/2021. 13. Os saldos das contas empréstimos ban-

cários no curto prazo R$ 882, estão representados na modalidade Finame. 
14. O saldo da conta empréstimos bancários no longo prazo R$ 543 estão 
representados pela modalidade Finame com vencimentos até dezembro de 
2023. 15. Os saldos das contas empréstimos diversos no valor total de R$ 
15.262, está composto da seguinte forma: R$ 9.946 referem-se a letras de 
câmbio repassadas pela Copersucar, sendo o montante sem prazo de ven-
cimento, com atualização pela selic sobre o valor do principal; R$ 5.315 
referem-se a contratos de mútuo firmado com os diversos acionistas. 16. 
O saldo da conta valores pendentes R$ 20.000, referem-se a dividendos 
distribuídos aos acionistas, cujo pagamento será conforme disponibilidade 
futura de caixa. 17. O saldo da conta parcelamento de impostos R$ 2.586, 
refere-se ao parcelamento REFIS, pertencente à Arrepar Participações S/A, 
empresa ligada à Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e 
Álcool do Estado de São Paulo. 18. O saldo da conta Copersucar adto no va-
lor de R$ 6.915, é sem prazo de vencimento e sem custo financeiro. 19. Na 
DRE, o saldo de “Outras Receitas Operacionais” R$ 35.041, está composto 
da seguinte forma: R$ 2.132 - Impostos recuperados referente Reintegra 
repassado pela Copersucar; R$ 426 - receita de participações societárias, 
R$ 608 - venda de ativo imobilizado, R$ 296 - dividendos recebidos, R$ 
236 - demais receitas e R$ 31.343 - recebimento do rateio do valor bruto 
da verba indenizatória, referente às 3ª parcela do 1º precatório e 2ª parcela 
do 2º precatório, emitidos em favor da Cooperativa de Produtores de Cana 
de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, conforme Processo 
Judicial nº 0014409-69.1998.4.01.3400 (90.0002276-2) perante a 7ª Vara 
da Justiça Federal, Brasília - DF. 20. As despesas pertinentes ao processo 
judicial mencionado na nota explicativa 19, totalizam R$ 18.589, e estão 
dentro do grupo das “Despesas Operacionais”.  21. O resultado líquido do 
exercício R$ 35.632, está composto por R$ 22.877 referente ao resultado lí-
quido das atividades da empresa e R$ 12.755 referente ao resultado líquido 
das parcelas recebidas da verba indenizatória, já mencionada na nota 19.

Diretor Presidente Diretor Superintendente Diretor Financeiro Diretor Industrial - Contadora CRC-SP 1SP 297596/O-2

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ Nº 26.609.050/0001-64 - NIRE 35.300.498.119
Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 19.02.2021

Data, Hora, Local: 19.02.2021, às 10hs, Rua Bandeira Paulista, 600, Conjunto 44, Sala 01, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade dos diretores eleitos. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; e Secretário: Luis 
Philippe Camano Passos. Participantes: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, como Diretor-Presidente, Luis 
Philipe Camano Passos, como Diretor de Relações de Investidores, Camila Maria Oliveira, como Diretora sem Desig-
nação Específi ca, Sandra Aparecida Gomes, como Diretora sem Designação Específi ca e Thais de Castro Monteiro, 
como Diretora de Compliance. Ordem do Dia: (i) aprovar a emissão de 60.000 certifi cados de recebíveis imobi-
liários da 48ª série da 1ª emissão da Companhia (“CRI”) com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de 
emissão dos CRI, qual seja, 19.02.2021 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R$ 60.000.000,00 
(“Emissão”), os quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Ins-
trução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16.01.2009, conforme alterada (“Oferta Restrita”). 
Deliberações: (i) a emissão de (a) 60.000 CRI com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na Data de Emissão, 
perfazendo o montante total de R$ 60.000.000,00, os quais serão objeto de Oferta Restrita; (ii) deliberar sobre a 
autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate a Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valo-
res Mobiliários Ltda., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, CNPJ nº 
03.751.794/0001-13, com sede em São Paulo/SP, para atuar como instituição intermediária para realizar a Oferta 
Restrita; (b) contrate a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição fi nanceira com sede 
São Paulo/SP, CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88, para atuar como instituição custodiante das CCI e como agente fi -
duciário dos CRI, assim como os demais prestadores de serviços da Oferta; e (c) assine todos e quaisquer documen-
tos necessários à estruturação da Oferta e emissão dos CRI. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 19.02.2021. 
Mesa: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa - Presidente, Luis Philippe Camano Passos - Secretário.

Mitre Vila Mariana Empreendimentos SPE Ltda.
CNPJ/MF 28.757.570/0001-40 - NIRE 35235092541

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26.02.2021
Data, Hora, Local: 26.02.2021, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo 
Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado, no valor R$ 8.500.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 
1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 8.500.000 quotas representativas do capital social, com 
valor nominal de R$1,00 cada, sendo 5.671.513 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento 
Imobiliário – FII e 2.828.487 quotas de titularidade da sócia XPCE Paula Ney Participações S.A., passando o capital 
social de R$ 11.771.036,00 para R$ 3.271.036,00; e consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação 
somente se tornarão efi cazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, 
contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que 
(i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento 
da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) autorização para que os administradores a praticarem todos 
os atos necessários à efetivação das deliberações. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26.02.2021. Sócios: Maxi 
Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII, XPCE Paula Ney Participações S.A.

Mitre Vila Prudente Empreendimentos SPE Ltda
CNPJ/MF 27.512.541/0001-55 - NIRE 35230504336

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26.02.2021
Data, Hora, Local: 26.02.2021, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo 
Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social da Sociedade, totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado, no valor R$ 9.500.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 
1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 9.500.000 quotas representativas do capital social da 
Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 9.500.000 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de 
Investimento Imobiliário – FII, passando o capital social da Sociedade de R$ 10.679.553,00 para R$ 1.179.553,00; e 
consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o decurso do prazo 
de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do 
artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição 
de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) autorização 
para que os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 26.02.2021. Pedro Eduardo Cassab Carraz - Presidente, Lucas Paravizo Claudino - Secretário. 
Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII, XPCE Joaquim Marra Participações S.A. 

Murzim SP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 17.849.483/0001-04 - NIRE 35227381229

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26.02.2021
Data, Hora, Local: 26.02.2021, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo 
Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor 
R$ 2.000.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do 
Código Civil, mediante o cancelamento de 2.000.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de 
R$1,00 cada, sendo 2.000.000 quotas de titularidade do sócio Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII, 
passando o capital social da Sociedade de R$ 19.679.146,00 para R$ 17.679.146,00; e consignar que as 
deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o decurso do prazo de 90 dias 
para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 
1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de 
credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) autorização 
para que os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26.02.2021. Pedro Eduardo Cassab Carraz Presidente, Lucas Paravizo 
Claudino - Secretário. Sócio: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Vitacon 18 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 12.810.205/0001-11 - NIRE 35224836900

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26.02.2021
Data, Hora, Local: 26.02.2021, às 10hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º 
andar (parte), São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Car-
raz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, no valor R$ 4.500.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos ter-
mos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 4.500.000 quotas representativas do 
capital social, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 2.343.600 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fun-
do de Investimento Imobiliário – FII e 2.156.400 quotas de titularidade da sócia XPCE Carmontelle Participações 
S.A., passando o capital social de R$ 5.350.357,00 para R$ 850.357,00; e consignar que as deliberações aprovadas 
na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos cre-
dores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Có-
digo Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade 
comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do valor; e (B) autorização para que os administradores a 
praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
26.02.2021. Pedro Eduardo Cassab Carraz - Presidente, Lucas Paravizo Claudino - Secretário. Sócios: Maxi Renda 
Fundo de Investimento Imobiliário - FII, XPCE Carmontelle Participações S.A.

NOVA ETAPA LOCADORA LTDA
CNPJ  40.155.218/0001-30 - NIRE   35232384702

DECLARAÇÃO
A sociedade resultante da cisão da fi rma Bela Vida  Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ10.883.699/0001-
39), conforme instrumento fi rmado em 18/12/2020, declara que nos estritos termos do parágrafo único, artigo 233, 
da Lei 6404/76, a sociedade resultante é responsável apenas pelas obrigações que lhes foram transferidas na 
cisão, sem solidariedade com a sociedade cindida 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1007423-77.2017.8.26.0008. A MM.
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MÁRCIA
CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
GUILHERME SARAIVA BENTO, CPF 854.861.678-
49, que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de
Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca
Mitsubishi, tipo Pajero Sporthpe 4X4 AT, cor prata,
ano 2009, placa EEG7100, RENAVAM 00173078796,
chassi 93XFRK99WAC917169, apreendido em
23.11.2018, haja vista o inadimplemento da cédula de
crédito nº 30410-12275863. 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 05 dias, pague
a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo do presente edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1119530-16.2016.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel
Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Karina de Almeida Carlson, CPF: 147.417.018-83, RG:
214167719, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo – Supero Ltda, CNPJ: 43144.880/
0001-82, objetivando a cobrança de R$ 1.667,98 (junho/
2015), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2012.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague(m) o débito atualizado,
acrescida(s) dos honorários advocatícios no montante
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do
débito, ocasião em que o réu ficará isento do pagamento
das custas processuais, ou ofereça embargos ao
mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC,
sob pena de converter-se o mandado inicial em
mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de
fevereiro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0002211-71.2021.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) VERIANA FERREIRA DE
SOUSA CHIMENTO BAU, Brasileria, Casada,
vendedora, RG 21471553-X, CPF 116.773.558-75,
que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$ 51.939,35 (dezembro/2020),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
a executada, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Antes de esgotado este último prazo,
não será deferida a prática de atos de constrição
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2021.

Amelco S.A. Indústria Eletrônica
CNPJ N.º 57.009.078/0001-94 - NIRE: 3530001872-9

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas, para reunirem-se 
às 11:00hs, do dia 11/03/2021, na Rua Monte Mor, 50, Embu 
das Artes/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: I - Exame, discussão e votação do Relatório da Admi-
nistração e Demonstrações Contábeis relativos aos exercí-
cios sociais fi ndos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020;
II - Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 
2019/2022; e III - Outros assuntos de interesse da socie-
dade. Embu das Artes/SP, 03/03/2021. Alcindo Aparecido 
da Cruz Marques - Diretor Presidente.      (03-04-05)

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos
que o presente edital virem ou interessar possa que, DARIO PEREIRA DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, maior, motorista, RG nº 44.988.245-7-SSP/SP, CPF nº 360.426.728-
51, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Simão Lopes, nº 629, Vila Moraes, fica
intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 07 (sete) prestações em
atraso, vencidas de 17/08/2020 a 17/02/2021, no valor de R$30.401,83 (trinta mil,
quatrocentos e um reais e oitenta e três centavos), e respectivos encargos atualizado
na data de hoje no valor de R$30.464,07 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e quatro
reais e sete centavos), que atualizado até 18/07/2021, perfaz o valor de R$49.887,46
(quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos),
cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição
do imóvel localizado na Rua Paulo Moraes, s/nº, esquina com a Rua Sebastiano
Mazzoni, casa assobradada nº 10 do Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros,
na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Público” devidamente registrado sob n° 7 na
matrícula nº 203.112. O p agamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de
Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário
das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir
após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido
o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do
imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do
citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos
do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 02
de março de 2021. O Oficial. 04, 05 e 06/03

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIRO EVENTUALMENTE INTERESSADO RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 807.280 em 26 de novembro de 2020 a
requerimento de Roberto Corra, comerciante e sua mulher Luciana Coelho Corra,
bancária, ambos brasileiros, portadores dos RG’s nºs 11.758.902-20-SSP/SP e
28.968.859-0-SSP/SP e inscritos nos CPF’s nºs 062.968.198-89 e 265.254.068-89,
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados nesta
Capital, na Rua Marcos Fernandes nº 60 aptº 42 e Claudio Corra, comerciante e sua
mulher Clarissa Cristomo Lazzarini Corra, paisagista, ambos brasileiros, portadores
dos RG’s nºs 11.758.901-SSP-SP e 32.900.922-SSP/SP e inscritos nos CPF’s nºs
060.247.898-74 e 269.425.928-62, casados sob o regime da comunhão parcial de
bens, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Marcos Fernandes nº 60 aptº 82,
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que ROBERTO CORRA e sua mulher LUCIANA COELHO CORRA e CLAUDIO
CORRA e sua mulher CLARISSA CRISTOMO LAZZARINI CORRA, acima qualificados,
requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo
1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ,
visando a declaração de domínio sobre duas casas e respectivo terreno, situada na
Rua General Chagas Santos nº 746 e 746-fundos, na Saúde, devidamente descrita e
caracterizada na matricula nº 140.455, de propriedade dos ora autores, na proporção de
165/224 avos; Caetano Cacciatore, Carlos Cacciatore, Miguel Ângelo Cacciatore e
Osmar de Oliveira Rizzi, na proporção de 4/16 avos e Rosires Cacciatore, na proporção
de 3/224 avos, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 30 anos
exercida pelos autores. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de março de 2021. 04 e 19/03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 12ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 21º andar- salas nº 2112/2114 - salas nº 2106/2108 - Centro - CEP
01501-900 - Fone: 2171.6121 - São Paulo-SP - E-mail: sp12cv@tjsp.jus.br -
EDITAL de INTIMAÇÃO -  Pr azo  de  20 dias -  P rocesso  nº  0004341-
65.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO JOSÉ CÚNICO, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ROMEU BRUNO MENDES MOLINARI, CPF 755.830.469-53,
nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  apresentado por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MIAMI GOLD, CNPJ 61.601.332/0001-16, que, por se encontrar em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a respectiva INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue o pagamento do
débito atualizado no valor de R$R$66.077,19 (janeiro/2020), acrescido de cus-
tas, se houver, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e também
honorários advocatícios. Ciente ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 dias para que o executado independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, a respectiva IMPUGNAÇÃO.  Não sendo
a impugnação apresentada, em prol do executado será nomeado CURADOR ESPE-
CIAL.  Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2021.

03 e  04/03
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015196-11.2019.8.26.0007 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabret-
ti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos corréus Wladimir Garcia, CPF 072.599.768-02 e ao Espólio de 
Amélia de Oliveira Garcia, na pessoa de seus herdeiros Wladimir Garcia, CPF 072.599.768-02, Roberto 
Garcia, CPF 092.735.028-90 e Patrícia Aparecida Garcia de Aguiar, CPF 287.691.168-06, que lhe foi pro-
posta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU,objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com 
Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Moacir Gomes de Almeida, 61, Q:02 L:01 B:10 E:B AP:31, 
Vila Paulista, Conjunto Habitacional SP (Guaianazes-G1), São PauloSP, CEP 08490-640, alegando que os 
réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupa-
ção irregular do imóvel. A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CI-
TAÇÃO, 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 24/02/2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066562-41.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZABETE CRISTINA REIS
SILVA, Brasileira, Casada, Comerciante, RG 16.129.924-9, CPF 136.210.198-20, com ultimo endereço à
R. Padre Claro, 95, Riviera Paulista, CEP  04923-120, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Editora Cered Centro de Recursos Educacionais Ltda., sendo esta credora de valor,
decorrente de contrato de compra e venda de material didático. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da
quantia especificada na inicial, no valor de R$ 1.989,41 devidamente atualizada e efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado
monitório, nos termos do artigo 701, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil: Art. 701. Sendo evidente o
direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para
execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o
cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-
se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado
o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título
II do Livro I da Parte Especial. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado PAUL KALOUBEK (CPF n° 330.476.858-
00) e sua mulher se casado for. A Dra. Paula Regina Schempf Cattan, MM Juíza de Direito da 1º Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1°
e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r.
Juízo processam-se os autos da ação de Execução DE Titulo Extrajudicial, ajuizada por NELSON LOTAIF,
Processo n° 0824230-41.1998.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo
com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado
por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo
Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e artigo 250 e seguintes das
normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia 22/03/2021 às 12:00 horas e
término dia 25/03/2021 às 12:00 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados
no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça,
fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 25/03/2021 às 12:01 horas que se estenderá por no
mínimo vinte dias e se encerrará em 19/04/2021, às 12:00 horas. Em primeiro e segundo leilão/praça a
arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde que não se trade de
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices adotados pelo TJSP desde
o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação
atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com
o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa
dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances
poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão
pôr conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as
despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários
gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130
do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional,
por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento
do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os
depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente
anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção
prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo
prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do
bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do
provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF
073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação
for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas
incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser
a arremata-los todos, em conjunto, Para conferir o original, acesse o site oferecendo para os bens que não
tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de
arrematação individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição do bem: Lote 01 – um terreno sem
benfeitorias com frente para a rua 06, lote 07 da quadra 14, loteamento “Terras de Santa Maria II”, no Bairro
do Apotrebu, neste município, medindo 42,36m de frente, 110,42 m do lado do lote 08, 110,89m do lado do lote
06; e 48,76m nos fundos, com o lote 04, com a área de 5.059,57m², objeto da matricula 21.434 do CRI/Itu,
contribuinte nº 0015.0226.0007-00, Consta do AV.08/021.437 – penhora exequenda. Avaliação R$ 72.555,30;
Lote 02 - um terreno sem benfeitorias com frente para o balão de retorno da rua 06, lote 10, da quadra 14, do
loteamento “Terras de Santa Maria II”, no Bairro do Apotrebu, neste município, medindo 27,81m de frente,
27,18m mais 9,64m mais 15,39m, com a viela 08; 85,93m com o lote 09, 93,59m com Francisco Afrânio
Magaldi, e 45,93m nos fundo, com os lote 01 e 02, com a área de 5.060,49m², objeto da matricula 21.437 do
CRI/Itu, contribuinte nº 0015.0226.0010-00, Consta do AV.08/021.437 – penhora exequenda. Avaliação R$
72.563,40; Base das avaliações (09/2015), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela
de atualização monetária do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado – Os interessados poderão apresentar
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese
de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo -
Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou
alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou
celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s)
executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago
(dívida exeqüenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos
executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Será o
presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo/SP, 03 de fevereiro de 2021. Paula
Regina Schempf Cattan - Juíza de Direito
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da SAVONA INCORPORADORA LTDA, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, SEBASTIÃO ROBERTO DE OLIVEIRA, agropecuarista, RG nº M-2.164.652-SSP/MG, CPF
nº 074.213.546-20, e sua mulher MIRCE GASPAR DE OLIVEIRA, economista, RG nº M91124-SSP/MG,
CPF nº 012.112.936-53, brasileiros, casados no regime da comunhão universal de bens antes da Lei nº 6.515/
77, domiciliados nesta Capital, residentes na Alameda Campinas, nº 701, apartamento nº 101E, Jardins, ficam
intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 07 (sete) prestações em atraso, vencidas de
10/07/2020 a 10/01/2021, no valor de R$62.731,97 (sessenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e noventa
e sete centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$71.571,63 (setenta e um
mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), que atualizado até 09/05/2021, perfaz o valor
de R$90.969,12 (noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais e doze centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela SAVONA
INCORPORADORA LTDA, para aquisição do imóvel localizado na Rua Doutor Barros Cruz, nº 104,
apartamento nº 171, localizado no 17º andar, Tipo 04 da Ala Exclusive, integrante do empreendimento
denominado Edifício Splendor Klabin, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 2 na matrícula nº
203.675. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido
o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato,
promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, SAVONA INCORPORADORA
LTDA, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 01 de março de 2021. O Oficial.
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1052342-35.2018.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria de Lourdes Monteiro Meinberg (060.926.328-53) e Edifício Coliseu, na 
pessoa de seu sindico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que João Marcelo Meinberg ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na 
Avenida Duque de Caxias, nº 10, CEP 01214-000, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.             [4,5] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1110741-23.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o)s Waldemar Pinto de Azevedo, Wilma Tafner de Azevedo e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Carlos Alberto Amorim Menezes e outra ajuizaram ação de 
Adjudicação Compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel da Rua Paulina, nº 392, antigo nº 352-fundos, 
conforme Av. 3 na M/2.248, Chácara Mafalda, Subdistrito do Alto da Mooca, nesta Capital, CEP 03370.040, IPTU 053.055.0048-
6. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.             [4,5] 



Nova alta do petróleo reforça
mudança na Petrobras, diz Bolsonaro

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2021

O presidente Jair Bolsonaro
disse na terça-feira (3) que o
preço do petróleo no mercado
internacional deve subir mais nas
próximas semanas, impactando
novamente o preço dos combus-
tíveis no Brasil. Para ele, isso
reforça a necessidade de troca
do comando da Petrobras.

No mês passado, Bolsonaro
anunciou a indicação do general
Joaquim Silva e Luna para assu-
mir a presidência da estatal, no
lugar de Roberto Castello Bran-
co, que está no cargo desde o
início do governo. O mandato de
Castello Branco acaba em 20 de
março e a troca ainda precisa ser
deliberada pelo Conselho de
Administração da Petrobras.

Bolsonaro participou, na
quarta-feira, em Brasília, de um
encontro com embaixadores de
países do Golfo Pérsico, região

que concentra a maior parte da
produção de petróleo do mundo.
“Falei sobre petróleo e eles
acham que o preço ainda não está
muito adequado, pode ser que te-
nhamos uma alta no petróleo nas
próximas semanas. Isso compli-
ca pra gente e reforça nosso in-
teresse em efetivamente mudar o
presidente da Petrobras”, disse o
presidente ao deixar a residência
do embaixador do Kuwait no Bra-
sil, Nasser Riden T. Almotairi.

O presidente reforçou que
não se trata de uma interferência
na estatal, mas que a empresa
pode colaborar com outros ór-
gãos em medidas como combate
a cartéis e à adulteração de com-
bustíveis e na diversificação do
mercado de refino de petróleo.

“Tem uma refinaria, de um
dos embaixadores, que está ope-
rando com 70% da capacidade.

Lamento informar, mas parece
que poderíamos estar refinando
mais e há interesses, que esta-
mos apurando, em refinar menos
para nos obrigar a importar o
óleo diesel, o que encarece o
produto final aqui no Brasil”,
explicou Bolsonaro.

Os preços praticados nas re-
finarias da Petrobras são reajus-
tados de acordo com a taxa de
câmbio e a variação do preço
internacional do petróleo, nego-
ciado em dólar. Na quarta-feira
(3), o preço da gasolina, do die-
sel e do gás de cozinha aumen-
taram novamente nas refinarias.

Na segunda-feira (1º), o go-
verno editou um decreto e uma
medida provisória que zera as alí-
quotas da contribuição do PIS e
da Cofins, impostos federais, in-
cidentes sobre a comercialização
e a importação do óleo diesel e
do gás liquefeito de petróleo

(GLP) de uso residencial. Em
relação ao diesel, a diminuição
terá validade durante os meses de
março e abril. Já para o gás de
cozinha a medida é permanente.

Para Bolsonaro, é importan-
te agora que o Congresso apro-
ve o projeto de lei complemen-
tar enviado pelo Executivo que
altera a forma de cobrança do
ICMS, que é um imposto esta-
dual, sobre combustíveis e lubri-
ficantes. O texto propõe que haja
uma incidência única do ICMS
sobre esses produtos.

Atualmente, o ICMS sobre
combustíveis, cujas alíquotas
variam de 12% a 35%, dependen-
do do estado, é cobrado a partir
do preço médio do litro do com-
bustível vendido na bomba e, por
isso, seu custo costuma ser re-
passado ao consumidor final.

A proposta torna o ICMS in-
variável por causa do preço do

combustível ou de mudanças do
câmbio e, se for aprovada na ver-
são apresentada pelo governo, os
contribuintes do ICMS sobre
combustíveis serão os produto-
res ou importadores de combus-
tíveis e lubrificantes.

“É para se dar previsibilida-
de. Ninguém quer interferir ou
pressionar governador em nada.
Agora, não pode quando aumen-
ta preço dos combustíveis aqui,
na refinaria, com aumento levan-
do em conta a variação do preço
do petróleo lá fora e do dólar
aqui dentro, isso automatica-
mente vale para aumentar outros
impostos”, disse Bolsonaro.

O presidente falou também
sobre a intenção do Brasil em
participar da Fase 3 de testes do
spray nasal EXO-CD24, contra
a covid-19, que está sendo de-
senvolvido por um hospital de
Tel Aviv, em Israel. De acordo

com Bolsonaro, há um rascunho
de acordo de intenção para os
testes e, neste sábado (6), uma
equipe chefiada pelo ministro
das Relações Exteriores, Ernes-
to Araújo irá ao país para fazer
contato com os pesquisadores.

Para o presidente, os testes
do produto no Brasil serão bem
aceitos. “Afinal, é para pessoas
em estado grave, não tem por-
que recusar”, disse.

Assim como as vacinas, os
estudos de medicamentos são
divididos em várias etapas e, para
acontecerem no Brasil, preci-
sam de autorização da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Na Fase 3, de testes
clínicos, o medicamento é admi-
nistrado a uma grande quantida-
de de pessoas, normalmente mi-
lhares, para que seja demonstra-
da a sua eficácia e segurança.
(Agencia Brasil)

Senado aprova MP que autoriza
crédito de R$ 2,5 bi para Covax Facility

O Senado aprovou  na quar-
ta-feira (3) a Medida Provisória
1004/2021, que abre crédito
de R$ 2,5 bilhões para parti-
cipação do Brasil no consórcio
internacional Covax Facility.
Esse dinheiro será usado pelo
Ministério da Saúde para a com-
pra de doses adicionais de va-
cinas ainda no primeiro semes-
tre. O Congresso já havia auto-
rizado, em fevereiro, a partici-
pação do país no consórcio.

A Covax Facility é uma ali-
ança internacional da Organi-
zação Mundial  da Saúde
(OMS), da Gavi Alliance e da

Coalition for Epidemic Prepa-
redeness Innovations (CEPI),
que tem como principal obje-
tivo acelerar o desenvolvimen-
to e a fabricação de vacinas
contra a covid-19 a partir da
alocação global de recursos
para que todos os países que
façam parte da iniciativa te-
nham acesso igualitário à imu-
nização.

É uma plataforma colabo-
rativa, subsidiada pelos paí-
ses-membros, que também
visa possibilitar a negociação
de preços dos imunizantes. A
adesão permitirá o acesso do

país a portfólio de nove vaci-
nas em desenvolvimento, além
de outras em prospecção.

De acordo com a MP, que
foi aprovada no seu último dia
de validade, o uso do crédito
será feito da seguinte forma:
um pagamento inicial de R$
711,6 milhões; outro de R$ 91,8
milhões a título de garantia de
compartilhamento de riscos, e
mais R$ 1,7 bilhão para acesso
às doses de vacina. A estimativa
é que o Brasil obtenha 10,6 mi-
lhões de doses de vacina até o
fim do primeiro semestre.

“É importante a imunização

da sociedade brasileira para con-
ter o avanço da pandemia, dimi-
nuindo o número de óbitos e
pessoas hospitalizadas que au-
mentam a cada dia. Além disso,
com a vacinação, é possível a
volta da normalidade, com o re-
torno das atividades corriqueiras
da vida cotidiana, bem como a
retomada econômica plena”, dis-
se o relator da MP no Senado,
Marcos Rogério (DEM-RO),
em seu parecer.

Aprovado em votação simbó-
lica e sem alterações, o texto vai
à promulgação pelo Congresso
Nacional. (Agencia Brasil)

Covid-19: Saúde avança em negociações
com laboratórios para vacinas

O Ministério da Saúde infor-
mou hoje (3) que “já possui con-
tratos alinhados” para a compra
da vacina russa Sputnik V e que
a aprovação do Projeto de Lei nº
534 de 2021 pela Câmara dos
Deputados “facilitou as negoci-
ações” para a compra de doses
das vacinas da Pfizer e da Jans-
sen - farmacêuticas dos Estados
Unidos.

O Projeto de Lei facilitou a
compra de vacinas com autori-
zação para uso em caráter emer-
gencial pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)

por estados, municípios e por
empresas.

O projeto também autorizou
o governo federal, estados e
municípios a assumirem riscos
de indenização de cidadãos em
caso de efeitos adversos das va-
cinas, uma das exigências im-
postas pela Pfizer e que vinha
sendo objeto de resistência por
parte do Ministério da Saúde.

A declaração do MS foi dada
pelo titular da pasta, Eduardo
Pazuello, em reunião com a
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM).

Pazuello acrescentou que
serão disponibilizadas em mar-
ço mais 4 milhões de doses da
vacina AstraZeneca/Oxford já
produzidas pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) a partir
do ingrediente farmacêutico ati-
vo (IFA) importado.

Ao longo de março, segun-
do o Ministério da Saúde, devem
chegar novos lotes de vacinas.
Além de remessas do Butantan,
mais doses da AstraZeneca/
Oxford, já produzidas no Brasil
pela Fiocruz (3,8 milhões).

Do mesmo laboratório, o

Brasil também deve receber ao
longo do mês mais 2 milhões de
doses importadas da Índia e ou-
tras por meio do consórcio Co-
vax Facility.

A pasta informou que assi-
nou o contrato com o labora-
tório Precisa Medicamentos/
Bharat Biotech, responsável
pela vacina indiana Covaxin.
Das 20 milhões de doses acor-
dadas, 8 milhões já devem es-
tar disponíveis para o Progra-
ma Nacional de Imunizações
(PNI) ainda este mês. (Agen-
cia Brasil)

Vacina Covaxin apresenta eficácia
 de 81%, diz laboratório indiano

A empresa indiana Bharat
Biotech, sediada na cidade de
Hyderabad, anunciou na quarta-
feira (3) os resultados clínicos
da fase 3 da vacina Covaxin, que
demonstraram eficácia interina
de 81% contra a covid-19.

Os dados foram coletados
após testes em 25.800 partici-
pantes que receberam uma dose
do imunizante ou placebo. Os
estudos foram conduzidos em
parceria com o Conselho India-
no de Pesquisa Médica (ICMR)
e o Instituto Nacional de Viro-

logia (NIV).
Além da eficácia, a Covaxin

demonstrou resposta imunoló-
gica (imunogenicidade), que foi
significativa também contra as
variantes do novo coronavírus.
No estudo, 36 dos 43 casos fo-
ram registrados em participan-
tes que receberam o placebo, em
comparação com sete casos em
pessoas que receberam a vacina.

Uma nova análise provisória
está planejada quando houver o
registro de 87 casos, e a análise
final está planejada ao se atingir

130 casos, informou a Bharat
Biotech. Todos os dados das aná-
lises serão publicados em veícu-
los especializados e submetidos
a revisão por pesquisadores in-
dependentes, assegurou o labo-
ratório.

A Covaxin é usada no com-
bate à covid-19 por meio da apli-
cação de duas doses, a partir de
vírus inativado. A pesquisa tam-
bém recebeu o apoio da Funda-
ção Bill & Melinda Gates. A va-
cina é apresentada em frascos
multidoses, e pode ser armaze-

nada em temperaturas que vari-
am de 2ºC a 8ºC, de acordo com
a fabricante. O imunizante é um
dos dois que foram aprovados
para uso emergencial pelo go-
verno indiano.

No Brasil, o Ministério da
Saúde já tem contrato assinado
para a compra de 20 milhões de
doses da Covaxin. O investimen-
to total foi de R$ 1,614 bilhão
e, segundo a pasta, as primeiras
8 milhões de doses do imunizan-
te devem começar a chegar em
março. (Agencia Brasil)

Os recursos do Programa
Supera Rio, que prevê auxílio
emergencial de até R$ 300 para
a população fluminense em si-
tuação de vulnerabilidade soci-
al, deverão começar a ser dis-
ponibilizados até o final deste
mês. O programa foi sanciona-
do  na terça-feira (2), durante
evento na sede da Federação
das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Firjan), em Nova
Iguaçu, Baixada Fluminense.
Agora, a Lei 9.191/21, assina-
da pelo governador em exercí-
cio, Cláudio Castro, e publica-
da em edição extra do Diário
Oficial do Executivo, segue
para regulamentação.

O autor da medida, deputa-
do André Ceciliano, presiden-
te da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), afirmou que o paga-
mento deverá ser feito até o
fim de março. Terão direito ao
auxílio famílias que vivem na
linha da pobreza que tenham
renda per capita de até R$ 178.
As famílias também não podem
estar inscritas em nenhum ou-
tro benefício, como o Bolsa
Família. Ceciliano estima que
mais de 260 mil famílias rece-
bam o auxílio.

“O Rio de Janeiro é o pri-
meiro estado do Brasil a lan-
çar esse auxílio emergencial e
vamos trabalhar com celerida-
de para que tudo seja feito o
mais rápido possível. Já esta-
mos fazendo a minuta da regu-
lamentação e, em no máximo
dez dias, já teremos isso pron-
to. Tenho confiança na equipe
e vamos regulamentar rápido o
projeto”, garantiu o presidente
da Alerj. A lei foi assinada tam-
bém por outros 53 parlamen-
tares em coautoria.

Fundos estaduais
Para assegurar o pagamen-

to do auxílio, Ceciliano acres-
centou que serão usados recur-
sos dos fundos estaduais. O

Rio dará auxílio
emergencial para a

população vulnerável
do estado

Fundo Estadual de Combate à
Pobreza vai arrecadar, este
ano, mais de R$ 5,5 bilhões,
segundo o deputado.

“Se tirarmos 30% desse
fundo, já teremos R$ 1,5 bi-
lhão para o programa. Faremos
um remanejamento desses re-
cursos. Teremos também o
Refis, o programa de renego-
ciação de débitos tributários
que já vai começar a ser pago,
especialmente pelas empresas
devedoras de ICMS, o que pode
gerar mais de R$ 1 bilhão em
recursos a partir dos próximos
45 dias”, destacou.

O governador Cláudio Cas-
tro, por sua vez, anunciou a for-
mação de comissão especial
para tratar do auxílio emergen-
cial, composta por integrantes
do governo e da Alerj.

“Eles vão informar quanto
temos em cada fundo, quanto
será desvinculado de cada um
e como vamos cadastrar as
pessoas. Vamos analisar como
isso será feito para que não te-
nhamos aglomeração e que os
gastos sejam fiscalizados e in-
formados de forma transparen-
te”, afirmou. Será criado um
site específico que informará
os dados em tempo real.

Programa
O Programa Supera Rio vai

durar até o fim do ano. Terão
prioridade ao benefício as pes-
soas que, comprovadamente,
tenham renda mensal igual ou
inferior a R$ 178 e, de prefe-
rência, estejam inscritas no Ca-
dastro Único de Programas So-
ciais (CadÚnico). Trabalhado-
res sem vínculo formal de em-
prego, que ficaram desempre-
gados durante a pandemia e que
não tenham outra renda, também
terão direito ao benefício. Além
do auxílio emergencial, o pro-
grama também concederá uma
linha de crédito de até R$ 50
mil para microempreendedores
e autônomos. (Agencia Brasil) Anvisa diz que vacinas usadas

no Brasil são seguras
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) infor-
mou que, até o momento, os da-
dos públicos de notificações do
uso de vacinas contra covid-19
no país não indicam qualquer
relação das vacinas com eventos
adversos graves ou mortes. De
acordo com a Anvisa, não houve
alteração na relação de risco e
benefício dos produtos.

Em nota, a agência regulado-
ra explicou que a avaliação be-
nefício-risco leva em conta um
conjunto grande de informações
e os registros informados pelos
usuários são apenas uma dessas
fontes. As outras envolvem os
relatórios de segurança das fa-
bricantes, os sinais de seguran-
ça gerados pelo modelo mate-
mático da Organização Mundial

da Saúde (OMS), a troca de in-
formações com outras autorida-
des regulatórias e a discussão em
grupos de especialistas.

“Até o momento, não há ne-
nhum caso de óbito conhecido
que tenha relação estabelecida
com o uso das vacinas para co-
vid-19 autorizadas no país. As
vacinas em uso no Brasil são
consideradas seguras”, infor-
mou a agência. “Já é esperado
que pessoas venham a óbito por
outros motivos de saúde e mes-
mo por causas naturais, tendo
em vista a taxa de mortalidade
já conhecida para cada faixa etá-
ria da população brasileira”,
completou.

As notificações sobre vaci-
nas e medicamentos são envia-
das à Anvisa principalmente por

profissionais e serviços de saú-
de, além dos próprios fabrican-
tes que são obrigados a comuni-
car os eventos suspeitos e que
possam ser graves. Esses dados
são utilizados pela Anvisa como
subsídio para o seu processo de
monitoramento.

“Como são dados notifica-
dos por terceiros, eles são con-
siderados de menor evidência
científica e servem apenas como
sinalizadores para o trabalho de
monitoramento da Anvisa. A aná-
lise completa envolve os proces-
sos mencionados anteriormen-
te”, explicou.

Atualmente, estão autoriza-
das para uso emergencial no Bra-
sil a vacina Covishield, desenvol-
vida pela Universidade de
Oxford em parceria com a far-

macêutica britânica AstraZene-
ca, e produzida no país pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz);
e a vacina CoronaVac, produzida
pelo Instituto Butantan em par-
ceria com a farmacêutica chine-
sa Sinovac. Elas estão sendo ad-
quiridas e distribuídas pelo Mi-
nistério da Saúde aos estados
para vacinação da população
dentro do Programa Nacional de
Imunizações (PNI).

A Anvisa também concedeu
registro para a vacina Cominar-
ty, desenvolvida pela farmacêu-
tica norte-americana Pfizer em
parceria com a empresa de bio-
tecnologia alemã BioNtech.
Nesse caso, o registro é defini-
tivo, para uso amplo, entretanto,
o imunizante ainda não está dis-
ponível no país. (Agencia Brasil)


