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PIB de SP cresce e se destaca em meio à
queda da economia nacional e mundial

Brasil é o país com maior número
de vítimas de phishing na internet
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Poupança tem maior retirada
líquida em fevereiro em cinco anos
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Lira diz que PEC
Emergencial começa a ser
votada na próxima semana
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Comercial
Compra:   5,64
Venda:       5,64

Turismo
Compra:   5,51
Venda:       5,77

Compra:   6,75
Venda:       6,75

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

21º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Almir Cunha dos Santos,
conhecido por todos no atle-
tismo como Almir Júnior (So-
gipa), está ansioso para vol-
tar às competições. Afinal,
qualificado no salto triplo
para os Jogos Olímpicos de
Tóquio-2021, o atleta mato-
grossense de 27 anos sonha
com a conquista de uma me-
dalha no maior evento mun-

Almir Júnior quer superar
seus limites, de olho nos

Jogos Olímpicos de Tóquio
dial esportivo, que será dis-
putado de 23 de julho a 8 de
agosto, no Japão.

Ganhador da medalha de
prata no Campeonato Mun-
dial Indoor de Birmingham,
na Grã-Bretanha, no dia 3
de março de 2018, Almir
entrou para o seleto grupo de
destaques do atletismo brasi-
leiro.                        Página 8

Pietro Fittipaldi disputará
ovais da Indy com a Dale

Coyne Racing

Pietro Fittipaldi em 2018
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Pietro Fittipaldi está vol-
tando para a equipe com a qual
fez sua estreia na NTT INDY-
CAR SERIES há três anos para
pilotar seu nº 51 Dale Coyne
Racing com entrada RWR em
todas as provas de ovais da
temporada 2021.

Fittipaldi vai dividir o car-
ro da equipe # 51 na tempo-
rada completa com seu ex-
companheiro de equipe na
Haas F1, e agora a atual Dale
Coyne Racing, Romain Grosje-
an, que está participando de to-
das as corridas de circuito
misto e de rua.           Página 8

Pessoas inspiram
medalha da

96ª São Silvestre
Superar desafios e atingir metas, sejam elas

de performance, saúde ou modo de vida. Esse é
o objetivo de todos os esportistas, que têm seu
reconhecimento através das conquistas, sejam
elas um lugar no pódio ou simplesmente com-
pletar a participação. Na corrida de rua não é
diferente. Corredores anônimos fazem a festa
de qualquer grande evento e têm uma meta em
comum: cruzar a linha de chegada, independen-
temente de classificação ou tempo, e mostrar
que é capaz de vencer a si mesmo.

Um dos maiores símbolos do reconheci-
mento é a conquista da medalha de partici-
pação, que eterniza seu feito e é mostrada
com orgulho entre amigos, companheiros de
treinos e familiares. A medalha da 96ª Cor-
rida Internacional de São Silvestre represen-
ta o ser humano, os atletas, valorizando a vida
especialmente neste momento que o mundo
atravessa.                                              Página 8
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Otazú e Reple querem a
liderança da Pro 500 na
 Copa São Paulo de Kart

 com Concept Kart

Alberto Otazú está confiante no Concept Kart

Não falta otimismo para a
equipe Concept Light/No Fire
disputar a segunda etapa da cate-
goria Pro 500 na Copa São Pau-
lo de Kart, que será realizada nes-
ta sexta-feira (5), a partir das 13
horas no Kartódromo Granja Vi-
ana, em Cotia (SP). A apenas dois
pontos da liderança do campeo-

nato na classe Light,  Alberto
Otazú (No Fire Service/IMAB
Metalúrgica/Cardoso Funilaria
e Pintura/Speed Truck/Rolley
Ball/Bianchi Automóveis) e
Nelson Reple aspiram um novo
pódio que poderá leva-los para
a ponta da tabela de classifica-
ção.                             Página 8
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Itália só dará
uma dose de

vacina a alguns
pacientes

A Itália só administrará uma
dose de vacina a pessoas infec-
tadas com covid-19 com ante-
cedência de três a seis meses,
informou o Ministério da Saú-
de, uma medida que parece bus-
car poupar vacinas em meio a
uma distribuição irregular na
União Europeia (UE).

A Itália é o terceiro país da
UE, depois da França e Espa-
nha, a seguir esse caminho, no
momento em que nações do
bloco enfrentam dificuldades
para intensificar suas campa-
nhas de vacinação devido a cor-
tes de suprimentos impostos
pelas farmacêuticas.   Página 3

Alemanha
aprova vacina
da AstraZeneca
para maiores
de 65 anos

A autoridade nacional de
vacinação da Alemanha apro-
vou o uso da vacina da Astra-
Zeneca contra covid-19 em
pessoas com mais de 65
anos, informou o Ministério
da Saúde alemão na quinta-
feira (4).                  Página 3

ONU: forças de
Myanmar matam
quase 40 pessoas

em repressão
a protestos

As forças de segurança de
Myanmar abriram fogo durante
protestos contra o governo mili-
tar e mataram 38 pessoas na quar-
ta-feira (3), disse uma enviada da
Organização das Nações Unidas
(ONU), no dia mais sangrento de
repressão às manifestações pela
volta do governo eleito democra-
ticamente.                    Página 3
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O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
disse na quinta-feira (4) que a
Proposta de Emenda à Constitui-
ção 86/2019, conhecida como

PEC Emergencial, começará a
ser votada na Casa na próxima ter-
ça-feira (9). O texto, que cria
mecanismos de ajuste fiscal e
permite a retomada do pagamen-

to do auxílio emergencial duran-
te a pandemia da covid-19, foi
aprovado pelo Senado em segun-
do turno, na tarde de quinta-fei-
ra.                                    Página 4

Pelo segundo mês seguido,
a aplicação financeira mais tra-
dicional dos brasileiros regis-
trou retirada líquida de recur-
sos. Em fevereiro, os investi-
dores retiraram R$ 5,83 bilhões
a mais do que depositaram na
caderneta de poupança, infor-
mou na quinta-feira (4) o Ban-
co Central (BC).

A retirada líquida é a mai-
or registrada para meses de
fevereiro desde 2016, quan-
do os investidores tinham sa-
cado R$ 6,64 bilhões a mais

do que tinham depositado.
Em fevereiro do ano passa-
do, os brasileiros tinham re-
tirado R$ 3,57 bilhões da ca-
derneta.

Tradicionalmente, o primei-
ro bimestre do ano é marcado
por retiradas expressivas de
recursos da caderneta de pou-
pança. O pagamento de impos-
tos e despesas como material
escolar e parcelamentos das
compras de Natal impactam as
contas dos brasileiros no início
de cada ano.             Página 3

Página 4

Página 3

Pandemia de covid-19 eleva
índices de pobreza na

América Latina

Série histórica mostra
agravamento na ocupação

de UTIs no SUS

Faturamento da indústria
cresce  8,7% em janeiro,

diz CNI

SP recebe maior remessa
de matéria-prima para

vacina do Butantan
O Governador João Doria, o

Secretário da Saúde Jean Gorin-
chteyn e o Diretor do Instituto Bu-
tantan Dimas Covas acompanharam
na quinta (4) a chegada da maior
remessa de matéria-prima até o
momento para produção local da
vacina do Butantan contra o coro-
navírus. A carga vinda da China de-

sembarcou no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos às 6h12 e cor-
responde a 14 milhões de doses.

 “Esta é a maior de todas as
remessas que já chegaram, e com
ela o Butantan, o Governo de SP
fornece ao Brasil um total de 35
milhões de doses da vacina, para
salvar os brasileiros.     Página 2
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O Governador João Doria, o
Secretário da Saúde Jean Gorin-
chteyn e o Diretor do Instituto
Butantan Dimas Covas acompa-
nharam na quinta (4) a chegada
da maior remessa de matéria-
prima até o momento para pro-
dução local da vacina do Butan-
tan contra o coronavírus. A car-
ga vinda da China desembarcou
no Aeroporto Internacional de
Guarulhos às 6h12 e correspon-
de a 14 milhões de doses.

 “Esta é a maior de todas as
remessas que já chegaram, e
com ela o Butantan, o Governo
de SP fornece ao Brasil um to-
tal de 35 milhões de doses da
vacina, para salvar os brasilei-

ros. E o que mais precisamos é
de vacinas, não apenas a do Bu-
tantan mas de outras também.
Nós estamos entrando nas duas
mais graves semanas da Covid-
19. Estamos à beira do colapso
em todo Brasil, só há uma salva-
ção, além dos cuidados do uso
de máscara e não aglomerações,
são as vacinas. São Paulo e o
Butantan estão cumprindo o seu
papel fornecendo 100 milhões
de vacinas”, disse Doria

O lote enviado pela biofar-
macêutica Sinovac, parceira in-
ternacional do Butantan e do
Governo do Estado no desenvol-
vimento do imunizante, conta
com com 8,2 mil litros de IFA

(Insumo Farmacêutico Ativo). A
carga chegou em um voo da
companhia aérea TAP e passou
por escalas em Helsinque, na
Finlândia, e Lisboa, em Portugal.

No dia 3 de fevereiro, o Bu-
tantan recebeu um carregamen-
to com 5,4 mil litros de IFA vin-
dos da China. No dia 10, chega-
ram outros 5,6 mil litros de ma-
téria-prima, maior carregamen-
to até então.

As doses de vacina são enva-
sadas, rotuladas, embaladas e
passam por um rígido controle
de qualidade no Butantan antes
de serem disponibilizadas para a
população por intermédio do
PNI (Programa Nacional de Imu-

nizações), coordenado pelo Mi-
nistério da Saúde.

Desde 17 de janeiro, o Butan-
tan já entregou 14,45 milhões de
doses da vacina contra a COVID-
19 para uso no SUS (Sistema Úni-
co de Saúde). Até o final de mar-
ço serão entregues outras 21 mi-
lhões de doses. Até 30 de abril, o
total de vacinas do Butantan ao país
somará 46 milhões.

O Butantan também tem o
compromisso de entregar ao
Ministério da Saúde outras 54
milhões de vacinas contra a
COVID-19 até 30 de agosto,
totalizando 100 milhões de do-
ses previstas em contrato com
a pasta federal.

PIB de São Paulo cresce e se
destaca em meio à queda da

economia nacional e mundial
O Governador João Doria

anunciou, na quinta-feira (4), que
o Produto Interno Bruto (PIB) de
São Paulo manteve o crescimen-
to no ano de 2020, considerado
o mais difícil da história recente
em razão dos reflexos negativos
da pandemia do coronavírus. De
acordo com cálculos da Funda-
ção Seade, o PIB do Estado de
São Paulo registrou crescimen-
to de 0,4%, resultado que de-
monstra os esforços e a correta
condução das políticas econômi-
cas pelo Governo de SP.

 “Enquanto o PIB do Brasil
recuou 4,1%, o PIB do Estado
de São Paulo avançou positiva-
mente 0,4%. O crescimento
econômico, em meio à pandemia
que devasta o país, é um sinal de
força da economia do Estado de
São Paulo”, pontuou o Governa-
dor João Doria.

Se fosse um país, São Paulo
estaria ao lado de raras nações a
não registrar desempenho nega-
tivo no período marcado pelos
efeitos da pandemia. A econo-
mia mundial recuou em média
3,5% em 2020, segundo o Fun-
do Monetário Internacional
(FMI). Todas as maiores econo-
mias, inclusive Estados Unidos
e as da União Europeia, registra-
ram retrações entre 3,5% e 7%.
O PIB do Brasil recuou 4,1%, o
pior desempenho desde 1990.

O resultado positivo de São
Paulo é reflexo de uma série de
ações do Governo de SP na atra-

ção de investimentos e promo-
ção do crescimento. O estado já
havia registrado crescimento
bem acima média nacional em
2019, com 2,2% pontos enquan-
to o Brasil registrou 1,4%. O
desempenho possibilitou ao Es-
tado maior robustez para enfren-
tamento dos piores momentos
da crise e uma recuperação rá-
pida com curva em V.

Os dados apresentados pelo
secretário da Fazenda e Plane-
jamento, Henrique Meirelles,
demonstram que houve signifi-
cativa recuperação, de 9,8%, a
partir do terceiro trimestre,
após retração de 6,3% no se-
gundo trimestre. O desempe-
nho geral foi puxado pelo se-
tor de serviços e tecnologia,
que representa 77% da econo-
mia e cresceu 1,8% no ano.

“É um resultado extraordi-
nário, dadas as condições que
todos enfrentamos, com os efei-
tos de uma crise sanitária de es-
cala mundial”, disse o secretário
Henrique Meirelles. “Um cresci-
mento que é um sinal da força da
economia de São Paulo”.

Enfrentamento da pande-
mia

O crescimento do PIB de São
Paulo mostra que o Estado se-
guiu o caminho correto no pla-
nejamento econômico, com
medidas de estímulo ao cresci-
mento apesar das medidas res-
tritivas necessárias para conten-

ção das taxas de contaminação
do coronavírus. São Paulo foi
um dos estados pioneiros no
isolamento social e, mesmo as-
sim, vem mantendo 74% dos
setores econômicos em ativida-
de durante a quarentena.

“As dificuldades na econo-
mia em 2020, que persistem em
2021, são causadas por uma
crise sanitária sem preceden-
tes, que só será superada com
a vacinação em massa. Líder na
imunização da população com
a Coronavac, São Paulo tem
uma perspectiva econômica
positiva para este ano”, desta-
cou Meirelles.

Previsão para 2021
De acordo com a Fundação

Seade, o PIB paulista pode cres-
cer em torno de 5% em 2021.
Parte deste desempenho vem do
impulso dado pelo ritmo forte
de crescimento do segundo se-
mestre do ano passado.

Geração de empregos
A Secretária de Desenvolvi-

mento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Patrícia Ellen, tam-
bém apresentou os dados sobre
a geração de empregos no Esta-
do. São Paulo fechou 2020 com
estoque de emprego próximo ao
nível de 2019 (-0,01%). Além
disso, o Governo de SP fomen-
tou, direta ou indiretamente,
mais de 800 mil novas oportu-
nidades em 2020. Apenas a Se-

cretaria de Desenvolvimento
Econômico promoveu um total
de 713.105 oportunidades.

“Fechamos com saldo próxi-
mo de zero, ou seja, a aceleração
que tivemos no segundo semes-
tre compensou a perda que tive-
mos no pior momento da pande-
mia”, afirmou Patrícia Ellen.

Abertura de empresas
Em 2020, a JUCESP teve o

melhor saldo líquido de abertu-
ra de empresas em São Paulo
desde de 2013. Foram abertas
224.153 empresas e o saldo lí-
quido de abertura foi 15% mai-
or do que o registrado em 2019.
A isenção da taxa de abertura de
empresas durante o período en-
tre os dias 25 de agosto e 03 de
outubro do ano passado auxiliou
nesse aumento.

Polos
Em todo Estado, foram re-

conhecidos 14 Polos de Desen-
volvimento Econômico que con-
centram 81% do Valor de Trans-
formação Industrial do Estado e
68% de todos os empregos de
toda a Indústria. A Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
atua em seis esferas (Simplifi-
cação, Financiamento, P&D e
Tech, Qualificação, Infraestrutu-
ra e serviços e Ambiente de ne-
gócios & Desburocratização)
com o objetivo de otimizar po-
líticas públicas e impulsionar o
setor privado.

Covid-19: Poupatempo Digital
oferece pré-cadastro e Carteira
de Vacinação para campanha

O Estado de São Paulo re-
gistrou na quinta (4) 60.694
óbitos e 2.080.852 casos con-
firmados durante toda a pan-
demia.

Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19,
1.852.904 pessoas estão recu-
peradas, sendo que 205.886 fo-
ram internadas e tiveram alta
hospitalar.

As taxas de ocupação dos
leitos de UTI são de 77,9% na
Grande São Paulo e 76,3% no
Estado. O número de pacien-

São Paulo registra
2 milhões de casos
e 60,6 mil óbitos
por coronavírus

tes internados é de 17.802, sen-
do 9.910 em enfermaria e
7.892 em unidades de terapia
intensiva, conforme dados des-
ta quinta-feira.

Hoje, os 645 municípios
têm pelo menos uma pessoa
infectada, sendo 629 com
um ou mais óbitos. A rela-
ção de casos e óbitos con-
firmados por cidade, junto
com o perfil, pode ser con-
sul tada também em:
www.saopaulo.sp.gov.br/co-
ronavirus.

Para otimizar o fluxo de ci-
dadãos que receberão a vacina
contra a COVID-19, a Prodesp
– empresa de Tecnologia do
Governo de São Paulo – desen-
volveu com as secretarias esta-
duais da Saúde e de Comunica-
ção uma plataforma digital inte-
grada para garantir mais agilida-
de, segurança e transparência ao
processo de imunização realiza-
do pelas unidades de saúde do
Estado.

Lançado em 17 de janeiro, o
site Vacina Já, que traz mais ce-
leridade à identificação do cida-
dão, possibilita a realização de
um pré-cadastro para o atendi-
mento, reduzindo em 90% o
tempo de permanência de quem
será imunizado no ambiente de
vacinação.

A solução inovadora da Pro-
desp permite ao Estado monitorar
e gerenciar de forma integrada to-
das as etapas da campanha, além de
apresentar em tempo real a quanti-
dade de pessoas imunizadas.

De acordo com o presidente
da Prodesp, André Arruda, a tec-
nologia de automação é mais
uma aliada na luta contra o co-
ronavírus. “Desde o início da
pandemia, a Prodesp não mediu
esforços para manter o pleno

funcionamento do Governo de
São Paulo e facilitar a vida das
pessoas com soluções tecnoló-
gicas de ponta. O app do Poupa-
tempo, por exemplo, é um pro-
jeto do qual nos orgulhamos
muito, pois além de estar 24
horas por dia à disposição para
serviços em geral, agora também
vai ajudar a dar esperança para a
população, nesse momento em
que o maior objetivo é garantir
a saúde e segurança de todos”,
afirma Arruda.

O pré-cadastro é muito sim-
ples e rápido e exige apenas in-
formações básicas do usuário,
como nome completo, número
do documento de identificação
e endereço, por exemplo. Pelo
celular, o interessado pode bai-
xar ou acessar o aplicativo Pou-
patempo Digital, que já oferece
a funcionalidade. Basta clicar em
‘Serviços’, na sequência esco-
lher a opção ‘Vacinação COVID-
19’, e depois ‘Pré-Cadastro’.
Atualmente o app oferece mais
de 120 tipos de serviços on-line
de diversas secretarias estaduais
e órgãos como Saúde, Educação,
Fazenda e Planejamento, Segu-
rança Pública, além do
Detran.SP, Sabesp, CDHU, entre
outros.

Com base nas informações
cadastradas, o cidadão receberá
alertas via e-mail e SMS, infor-
mando a proximidade das datas
de recebimento da primeira e
segunda dose da vacina. Mas
atenção: o Governo do Estado de
São Paulo não envia mensagens
de texto (SMS) com links ou
realiza contato telefônico para
solicitar ou validar dados e in-
formações. As mensagens enca-
minhadas são apenas orientativas
e o cidadão não deve repassar
qualquer informação.

“Vale lembrar que o pré-ca-
dastro não é um agendamento e
que seu preenchimento é opci-
onal. Mas é importante reforçar
que a participação de cada cida-
dão beneficiará toda a socieda-
de, pois é a garantia de um aten-
dimento mais rápido, que ajuda-
rá a evitar aglomerações nos lo-
cais de vacinação”, destaca o
presidente da Prodesp.

O site
www.vacinaja.sp.gov.br oferece
ainda um mapa de geolocaliza-
ção em que o usuário pode digi-
tar seu CEP e encontrar a unida-
de de imunização mais próxima
de sua residência.

A ferramenta está disponível
para todos os cidadãos do Esta-

do de São Paulo e já contabiliza
quase quatro milhões de cida-
dãos cadastrados.

Até o momento, a aplicação
das doses em pessoas pré-cadas-
tradas tem sido feita em aproxi-
madamente um a três minutos,
enquanto são necessários cerca
de 10 minutos para quem não
preencheu o formulário online.

Quem não fizer o pré-cadas-
tro não precisa se preocupar,
pois a vacina também será apli-
cada sem ele, com realização do
cadastro completo presencial-
mente na sala de vacinação.

Carteirinha de vacinação
Além de oferecer o pré-ca-

dastro, o aplicativo Poupatempo
Digital também conta com a op-
ção Carteira de Vacinação, des-
tacando informações sobre as
doses recebidas, data da vacina-
ção, profissional vacinador ,
nome e registro do local da imu-
nização, além do fabricante e o
número do lote da vacina apli-
cada. O comprovante digital não
substitui o impresso, entregue
presencialmente após a vacina-
ção, mas ajuda o cidadão a man-
ter seus principais documentos
digitalizados e “em mãos” a qual-
quer hora.

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
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.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Por incrível que possa parecer, a CPI dos Aplicativos tá unin-

do aspirações e missões do vereador (dos taxistas) Adilson Ama-
deu (DEM ex-PFL) com o eleito Marlon ‘do Uber’ (PATRIOTA).
Eles podem dar exemplo de que a política promove reconheci-
mentos e justiças é a cidade que ganha

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Como vão reagir os católicos e os protestantes-evangélicas

(Assembleias de Deus, Universal, Internacional da Graça, Mun-
dial e todas as demais que têm eleito políticos), em função das
igrejas serem - por decreto do ex-prefeito Doria - atividades es-
senciais no meio do pico da Covid 19 ?

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Ao antecipar (edição 3 março 2021) que Carlão Pignatari

(PSDB) já tá eleito presidente da Mesa Diretora e que o 1º vice
será Wellington Moura (REPUBLICANOS ex-PRB), demos que
o 2º Secretário será Rogério Nogueira (DEM ex-PFL). Detalhe:
na digitação saiu 2º vice-presidente. Perdão

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Católicos e protestantes-evangélicos, além das demais reli-

giões, estão batendo palmas pro João Doria (PSDB ‘liberal de
centro’), ao decretar que igrejas e templos estejam entre as ativi-
dades essenciais, funcionando durante a fase vermelha das restri-
ções que passam a vigorar no Estado

.
CONGRESSO  (BRASIL)
A reforma (remendo do remendos) política que tá rolando

pode ter ‘distritão’ (os mais votados dos partidos serão os elei-
tos) quer flexibilizar (jogar no lixo) tanto a Ficha Limpa (suja)
como as Cláusulas de Desempenho (nº mínimo de votos neces-
sários em pelo menos 9 Estados). É osso

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Enquanto o general Mourão, vice-Presidente da República,

não tiver um papo reto com o capitão e Presidente Jair Bolsona-
ro - e ambos deixarem claro pra todo o Brasil que estão juntos na
mesma guerra contra Covid 19, os adversários e inimigos segui-
rão atacando nos campos de batalha

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Os donos e sócios preferenciais de muitos dos atuais 33 par-

tidos brasileiros tão fazendo seu lobby e jogando uma cartada
decisiva pra que sigam sobrevivendo - alguns da forma mais sur-
real possível - através de mudanças nas regras do jogo a cada pleito
eleitoral. É o poder acima de tudo

.
H I S T Ó R I A S
Próximo dia 8 março é Dia Internacional da Mulher. Depen-

dendo de quais forem as homenageadas, tanto pelo Presidente
Jair Bolsonaro como pela sua esposa MIchelle, poderá estar en-
tre elas uma das possíveis candidatas, pra dependendo do caso
ser vice numa chapa pela reeleição
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Itália só dará uma
dose de vacina a
alguns pacientes

A Itália só administrará uma dose de vacina a pessoas infec-
tadas com covid-19 com antecedência de três a seis meses,
informou o Ministério da Saúde, uma medida que parece bus-
car poupar vacinas em meio a uma distribuição irregular na União
Europeia (UE).

A recomendação se aplica tanto a pessoas que adoeceram
quanto àquelas que foram diagnosticadas e estão assintomáti-
cas.

A Itália é o terceiro país da UE, depois da França e Espanha,
a seguir esse caminho, no momento em que nações do bloco
enfrentam dificuldades para intensificar suas campanhas de va-
cinação devido a cortes de suprimentos impostos pelas farma-
cêuticas.

A Itália, que tem população de cerca de 60 milhões de habi-
tantes, havia administrado 4,76 milhões de doses de vacinas
até a manhã desta quinta-feira (4), e cerca de 1,5 milhão de
pessoas já receberam as duas doses recomendadas.

No total, o país recebeu 6,3 milhões de doses dos fabrican-
tes, mas atrasos recorrentes no suprimento prejudicam os es-
forços de inoculação.

O primeiro-ministro, Mario Draghi, reformulou a maneira
como o país enfrenta a pandemia desde que tomou posse, no
mês passado, substituindo o comissário especial para a covid e
o chefe da agência de proteção civil visando a acelerar as vaci-
nações.

Durante uma reunião de líderes da UE na semana passada,
Draghi também sugeriu que as primeiras doses sejam prioriza-
das. No momento, muitos países do bloco, inclusive a Itália,
estão seguindo as recomendações das farmacêuticas de dar duas
doses separadas e, em vista disso, guardando doses. (Agencia
Brasil)

Alemanha aprova
vacina da

AstraZeneca para
maiores de 65 anos
A autoridade nacional de vacinação da Alemanha aprovou o

uso da vacina da AstraZeneca contra covid-19 em pessoas com
mais de 65 anos, informou o Ministério da Saúde alemão na quin-
ta-feira (4).

O ministério informou ainda que a Autoridade Permanente
de Vacinação recomendou ampliar para no máximo 12 semanas
o intervalo entre as aplicações da primeira e da segunda dose do
imunizante.

“Isso é boa notícia para as pessoas mais velhas que estão es-
perando pela vacina. Elas podem agora ser vacinadas mais rapi-
damente”, disse o ministério. “Em breve emitiremos uma regu-
lação implementando as recomendações.”  (Agencia Brasil)

ONU: forças de
Myanmar matam

quase 40 pessoas em
repressão a protestos

As forças de segurança de Myanmar abriram fogo durante
protestos contra o governo militar e mataram 38 pessoas na quar-
ta-feira (3), disse uma enviada da Organização das Nações Uni-
das (ONU), no dia mais sangrento de repressão às manifesta-
ções pela volta do governo eleito democraticamente.

As forças de segurança recorreram a munição letal com pou-
co aviso em várias cidades pequenas e grandes, disseram teste-
munhas, e a junta militar pareceu determinada a conter os pro-
testos contra o golpe de 1º de fevereiro, que depôs o governo
eleito de Aung San Suu Kyi.

“É horrível, é um massacre. Não há palavras para descrever a
situação e nossos sentimentos”, disse o ativista jovem Thinzar
Shunlei Yi à Reuters por meio de um aplicativo de mensagens.

“Hoje foi o dia mais sangrento desde que o golpe aconteceu
no dia 1º de fevereiro. Tivemos hoje - só hoje - 38 pessoas mor-
tas. Mais de 50 pessoas morreram desde o início do golpe, e
muitas ficaram feridas”, disse em Nova York a enviada especial
da ONU em Myanmar, Christine Schraner Burgener.

Um porta-voz do conselho militar governante não respondeu
a um pedido de comentários.

Ko Bo Kyi, secretário adjunto do grupo de direitos humanos
Associação de Assistência a Prisioneiros Políticos, escreveu no
Twitter: “Até agora, os supostos militares mataram ao menos 18”.

Em Yangon, a principal cidade do país, testemunhas disseram
que ao menos oito pessoas foram mortas, uma no início do dia e
sete quando as forças de segurança dispararam de forma contí-
nua em um bairro do norte da cidade, no início da noite (horário
local).

“Deve haver responsabilização e uma volta à democracia em
Myanmar”, disse a União Europeia. (Agencia Brasil)

Pelo segundo mês seguido, a
aplicação financeira mais tradi-
cional dos brasileiros registrou
retirada líquida de recursos. Em
fevereiro, os investidores retira-
ram R$ 5,83 bilhões a mais do
que depositaram na caderneta de
poupança, informou na quinta-
feira (4) o Banco Central (BC).

A retirada líquida é a maior
registrada para meses de feve-
reiro desde 2016, quando os in-
vestidores tinham sacado R$
6,64 bilhões a mais do que ti-
nham depositado. Em fevereiro
do ano passado, os brasileiros
tinham retirado R$ 3,57 bilhões
da caderneta.

Tradicionalmente, o primei-
ro bimestre do ano é marcado
por retiradas expressivas de re-
cursos da caderneta de poupan-
ça. O pagamento de impostos e

despesas como material escolar
e parcelamentos das compras de
Natal impactam as contas dos
brasileiros no início de cada ano.

Neste ano, o fim do auxílio
emergencial intensificou a reti-
rada. Ao longo de oito meses, a
Caixa Econômica Federal depo-
sitou o benefício em contas
poupança digitais, que acumula-
vam rendimentos se não movi-
mentados. Com o fim do progra-
ma, beneficiários que eventual-
mente conseguiram acumular
recursos nas contas poupança
passaram a sacar o dinheiro.

No ano passado, a poupança
tinha captado R$ 166,31 bilhões
em recursos, o maior valor anu-
al da série histórica. Além do
depósito do auxílio emergenci-
al nas contas poupança digitais,
a instabilidade no mercado de

títulos públicos nas fases mais
agudas da pandemia de covid-19
atraiu o interesse na poupança,
mesmo com a aplicação renden-
do menos que a inflação.

Rendimento
Com rendimento de 70% da

Taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia), a poupança rendeu ape-
nas 1,82% nos 12 meses termi-
nados em fevereiro, segundo o
Banco Central. No mesmo perí-
odo, o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo-15
(IPCA-15), considerado prévia
da inflação, atingiu 4,57%. O
IPCA cheio de fevereiro será di-
vulgado no próximo dia 11 pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A perda de rendimento da
poupança está atrelada a dois fa-

tores. O primeiro foram as recen-
tes reduções da taxa Selic (juros
básicos da economia) para o me-
nor nível da história. Atualmente
a taxa está em 2% ao ano. O se-
gundo foi a alta nos preços dos
alimentos e do dólar, que impacta
a inflação desde o segundo semes-
tre do ano passado.

Para este ano, o boletim Fo-
cus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Ban-
co Central, prevê inflação ofici-
al de 3,87% pelo IPCA. Com a
atual fórmula, a poupança rende-
rá 1,4% este ano, caso a Selic
de 2% ao ano fique em vigor
durante todo o ano. O rendimen-
to pode ser um pouco maior
caso o Banco Central aumente a
taxa Selic nas próximas reuniões
do Comitê de Política Monetá-
ria (Copom). (Agencia Brasil)

BC: produtos básicos impulsionam
exportações na pandemia

As exportações brasileiras
apresentaram relativa resiliência em
2020, durante a pandemia de covid-
19, impulsionadas pela evolução das
vendas de produtos básicos. Segun-
do o Banco Central (BC), destaca-
ram-se os bons desempenhos da
soja, com aumento na quantidade
exportada, notadamente na região
Centro-Oeste, e do minério de fer-
ro, no Norte, que apresentou
melhora de preços.

Já as exportações de manu-
faturados diminuíram, reflexo da
desaceleração econômica mun-
dial causada pela pandemia da
covid-19, impactando sobretudo
os resultados das regiões Sudes-
te e Sul. A análise desse cenário
foi divulgada  na quinta-feira(4)
pelo Banco Central, no âmbito
dos seus boletins regionais.

Os resultados regionais das
exportações estão em linha com
os resultados da atividade eco-
nômica, que cresceram no Nor-
te e Centro-Oeste e tiveram que-
da no Sul, Sudeste e Nordeste.

De acordo com o BC, o sal-
do da balança comercial em
2020 superou em US$ 2,9 bi-
lhões o resultado de 2019, com
diminuição mais intensa nas im-
portações do que nas exporta-
ções, diante do enfraquecimento
das demandas doméstica e exter-
na impactadas pela pandemia e
pela depreciação do câmbio.

“As exportações apresenta-
ram relativa resiliência, notada-
mente por conta do bom desem-

penho das vendas de produtos
básicos, preponderantemente
direcionados à China, o que re-
sultou na ampliação dos superá-
vits comerciais das regiões Nor-
te e Centro-Oeste. Em sentido
contrário, houve queda signifi-
cativa no grupo dos manufatura-
dos, impactando nos resultados
comerciais das regiões Sudeste
e Sul”, informou o BC.

O estudo destaca o cresci-
mento das vendas de soja, dis-
seminado em todas as regiões,
notadamente no Centro-Oeste e
Sudeste. “O comportamento foi
impulsionado pela safra recor-
de no ano passado e pela forte
demanda internacional, o que
repercutiu na disponibilidade
interna do produto e impactou os
preços ao consumidor.”

Ainda no grupo dos produtos
básicos, as vendas externas de
minério de ferro, concentradas na
Região Norte, também tiveram
crescimento significativo, reper-
cutindo no aumento dos preços
internacionais da commodity, em
contraponto à queda no volume
exportado. A participação da Chi-
na nas exportações nacionais do
produto passou de 59,6%, em
2019, para 71,8%, em 2020.

Por sua vez, as exportações
de óleos brutos de petróleo, con-
centradas na Região Sudeste e
majoritariamente enviadas à Chi-
na, registraram significativa que-
da em valor, como efeito dos
preços internacionais mais bai-

xos, apesar da evolução positiva
na quantidade exportada.

Outro item de destaque co-
mercial, segundo o BC, o açú-
car de cana em bruto (semima-
nufaturado), com exportações
concentradas na Região Sudes-
te, apresentou crescimento no
valor exportado, com ênfase no
aumento da quantidade exporta-
da. Isso se deu, sobretudo, pela
maior destinação da cana-de-
açúcar para produção desse
item, diante da queda na deman-
da interna por etanol causada
pela pandemia da covid-19.

Entre as exportações de pro-
dutos manufaturados, impacta-
das notadamente pela desacele-
ração econômica mundial causa-
da pela pandemia, o BC destaca
as retrações na venda de aviões
e máquinas e aparelhos para ter-
raplanagem, concentradas no
Sudeste e destinadas sobretudo
aos Estados Unidos. Recuaram
também as vendas externas de
automóveis de passageiros, com
maior retração no volume, des-
tinadas especialmente para a Ar-
gentina, mais intensamente no
Sudeste, Sul e Nordeste.

Em 2020, Estados Unidos e
Argentina absorveram, respecti-
vamente, US$ 5,1 bilhões e US$
1,3 bilhão a menos de produtos
manufaturados brasileiros em
relação a 2019.

O Banco Central também
avaliou o aumento de concentra-
ção das exportações em todas as

regiões, impulsionado por mai-
ores compras da China. “Tal re-
sultado sugere, de forma gene-
ralizada, maior influência da evo-
lução da atividade econômica
chinesa sobre as vendas externas
brasileiras, principalmente para
as regiões Norte e Centro-Oes-
te. Quando excluída a China da
análise, observa-se aumento da
concentração no destino das ex-
portações apenas no Nordeste e
Sudeste”, diz o estudo.

De acordo com o BC, as ex-
portações tiverem crescimento
médio de 2,9% ao ano entre
2010 e 2020 e têm demonstra-
do resiliência ante as restrições
econômicas da pandemia de co-
vid-19. Essa evolução é acom-
panhada por mudanças de com-
posição tanto da pauta – com os
produtos básicos assumindo o
primeiro lugar em detrimento
dos manufaturados – quanto de
parceiros comerciais, destacan-
do-se a China, que se consoli-
dou como principal destino dos
produtos brasileiros.

“A comparação internacional
mostra o Brasil em posição in-
termediária no que se refere à
diversificação de parceiros co-
merciais de acordo com os da-
dos do World Integrated Trade
Solution. De maneira geral, ob-
serva-se tendência de elevação
da concentração na maioria dos
países, mas o aumento no Brasil
foi mais intenso do que a média”,
diz o BC. (Agencia Brasil)

Economia do Amazonas se acomoda
em patamar ainda baixo, diz BC

A contração econômica
ocorrida em janeiro deste ano no
Amazonas tem magnitude simi-
lar à observada no pico da pan-
demia de covid-19, em abril de
2020. De acordo com estudo do
Banco Central (BC), a atividade
econômica no estado a partir da
segunda semana de fevereiro tem
sinais de acomodação em pata-
mar ainda baixo. “Dadas as dinâ-
micas distintas de evolução da
covid-19 nos estados brasileiros,
o caso do Amazonas sinaliza os
possíveis impactos de um agra-
vamento severo da epidemia em
outras regiões”, alertou o BC.

A análise foi divulgada na
quinta-feira (4) pelo BC, no âm-
bito dos seus boletins regionais.
Apesar desse cenário, o Índice
de Atividade Econômica Regio-
nal da Região Norte apresentou
crescimento de 0,4% em 2020.

“Nos últimos dois meses, o
Amazonas apresentou aumento
do número de casos e óbitos re-
lacionados à covid-19, atingin-
do patamares maiores que os
observados em qualquer mo-
mento de 2020. A evolução des-

ses números, aliada às medidas
de restrição da circulação das
pessoas e do funcionamento de
atividades não essenciais, im-
pactou a atividade econômica
local”, diz o BC.

A entidade compilou dados
para a avaliação da conjuntura
econômica do estado, que con-
firmam a retração no comércio
no estado. As transações de bens
e serviços efetuadas com cartão
de débito registraram recuo de
13% na média móvel de sete dias
até 10 de fevereiro em relação
ao mesmo período do ano ante-
rior, segundo dados da Câmara
Interbancária de Pagamentos –
Sistema de Liquidação de Car-
tões (CIP/SLC).

Categorias
O destaque é para as contra-

ções em Vestuário e calçados
(82%) e em Restaurantes e si-
milares (54%). Comparativa-
mente, a Região Norte (exclu-
indo o Amazonas) registrou ex-
pansão em praticamente todos
os segmentos no mesmo perío-
do, sugerindo que a piora no es-
tado não decorreu exclusiva-

mente do fim do auxílio emer-
gencial, segundo o BC.

Os impactos da intensifica-
ção da epidemia e das medidas
de restrição à circulação tam-
bém podem ser observados pe-
los dados disponibilizados nas
plataformas tecnológicas Goo-
gle Mobility e Inloco. De acor-
do com o Google Mobility Re-
port, a média móvel de sete dias
até 12 de fevereiro apresentou
retração de 47% na tendência de
mobilidade na categoria Lazer e
varejo, que engloba lugares
como restaurantes, shoppings,
cinemas, entre outros, produzin-
do forte impacto nos setores da
economia ligados ao consumo
das famílias.

Do mesmo modo, o índice
de isolamento social no Amazo-
nas produzido pelo Inloco alcan-
çou 50% na média móvel de sete
dias até 12 de fevereiro, 7 pon-
tos percentuais maior do que o
registrado na Região Norte (ex-
ceto AM) no mesmo período.
No final de janeiro de 2021, o
índice ficou acima do que foi
registrado no pico da pandemia

em abril e maio de 2020.

Energia
Segundo o BC, informações

sobre o consumo de energia elé-
trica comercializado no merca-
do livre, disponibilizadas pela
Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), tam-
bém permitem o acompanha-
mento do desempenho do setor
industrial.

“Ao longo do segundo se-
mestre de 2020, a indústria ama-
zonense vinha em ritmo de re-
cuperação das perdas ocorridas
no período, até então, mais crí-
tico da pandemia. Entretanto,
com o agravamento da crise sa-
nitária ao final do ano, houve li-
mitação do período de operação
de plantas industriais de setores
não essenciais”, diz o estudo.

Dados do consumo de ener-
gia pela indústria de transforma-
ção mostram forte recuo a partir
de janeiro de 2021, acumulando
retração de 19% na média móvel
de cinco dias úteis até 7 de feve-
reiro, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. (Agencia Brasil)

Faturamento da indústria cresce
 8,7% em janeiro, diz CNI

A atividade industrial brasi-
leira fechou janeiro de 2021 em
um nível mais alto do que o re-
gistrado em janeiro de 2020,
segundo os Indicadores Industri-
ais divulgados na quinta-feira (4)
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).

O levantamento destaca a
alta de 8,7% no faturamento
do setor, e a alta de 6,7% nas
horas trabalhadas na produção.

A capacidade instalada regis-
trada em janeiro de 2021 ficou
em 79% – número que é 2,2
pontos percentuais acima do
que foi registrado no mesmo
mês de 2020.

De acordo com a CNI, “to-
dos os índices de janeiro deste
ano mostram alta na comparação
com o mesmo mês de 2020”. O
indicador emprego industrial
teve um aumento de 0,1% tanto

na comparação com janeiro de
2020 como dezembro de 2020.

Já a massa salarial cresceu
0,5% em janeiro, na compara-
ção com janeiro do ano passa-
do, e de 5% na comparação
com dezembro. O rendimento
médio dos trabalhadores teve
um aumento de 0,4% na com-
paração com janeiro de 2020,
e de 5,6% frente a dezembro do
mesmo ano.

“A atividade industrial segue
forte, refletindo a continuidade
da trajetória de alta iniciada com
a recuperação da atividade. Ob-
servamos altas, em alguns casos
altas significativas, na compara-
ção com janeiro do ano passa-
do, quando a pandemia ainda não
era uma realidade no Brasil”,
avaliou o gerente de Análise
Econômica da CNI, Marcelo
Azevedo. (Agencia Brasil)
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Em 2020, o Brasil foi o país
mais atingido por tentativas de
roubo de dados pessoais ou fi-
nanceiros de pessoas na internet,
prática denominada em inglês de
phishing. Com essas informa-
ções, golpistas prejudicam a
vítima de diversas formas, seja
acessando recursos ou enga-
nando pessoas se fazendo pas-
sar por ela.

O percentual de usuários
brasileiros que tentou abrir
pelo menos uma vez links en-
viados para roubar dados repre-
senta 19,9% dos internautas do
país. Em segundo lugar no
ranking de países vem Portugal
(19,7%), seguido da França
(17,9%), Tunísia (17,6%), de
Camarões (17,3%) e da Vene-
zuela (16,8%).

O levantamento foi feito pela
empresa de segurança da infor-
mação Kaspersky sobre práticas

de phishing e spam no mundo. De
acordo com a companhia, entre
fevereiro e março do ano passa-
do, o número de ataques cresceu
120% no Brasil.

Os golpes foram aplicados
por meio de links em mensagens
ou sites falsos, que se passam
por empreendimentos conheci-
dos, como grandes cadeias de
varejo online - Amazon e outras.

Os exemplos mais comuns
foram golpes em que os crimi-
nosos enviaram mensagens se
passando por essas lojas e pedin-
do para a vítima contactar as áre-
as de comunicação com o clien-
te ou de suporte, com sistemas
para roubar dados dos usuários
acionados.

Aplicativos de comunicação,
especialmente o Whatsapp, tor-
naram-se os principais canais
para aplicar esses golpes. Usuá-
rios receberam mensagens com

promessas de prêmios com
links que levavam a sites falsos
destinados a roubar informações
da vítima.

Pandemia
O contexto da pandemia tam-

bém levou golpistas a enviar fal-
sas pesquisas ou mensagens
anunciando prêmios ou ajuda fi-
nanceira a pequenas e médias
empresas.

No Brasil, as tentativas de
golpe envolveram diversos as-
pectos relacionados à pandemia,
como o requerimento do auxí-
lio emergencial do governo fe-
deral, o cadastro para receber a
vacina e o uso do recém lançado
sistema PIX.

“Apesar do alto índice, vale
destacar uma queda importante
em relação a 2019. Naquele ano,
mais de 30% dos brasileiros ha-
viam tentado, ao menos uma vez,
abrir um link que levava a uma

página de phishing, dez pontos
percentuais a mais do que em
2020. Isso mostra que as cam-
panhas e alertas sobre esse
tipo de golpe têm deixado as
pessoas mais atentas, mas não
significa que não precisamos
evoluir , pois as estatísticas
permanecem muito ruins”,
avalia Fabio Assolini, analista
sênior de segurança da Kasper-
sky no Brasil.

Outro método empregado
pelos golpistas foi a chantagem
contra usuários. Esta pode ocor-
rer com ameaças de liberação de
determinados dados ou de uma
suposta gravação da vítima com
algum comportamento cuja re-
velação poderia trazer impactos
a sua imagem, como assistir ví-
deos com pornografia.

O relatório registrou casos
de chantagem contra empresas
também. Os golpistas exigiam

pagamentos sob a ameaça de re-
alizar ataques de negação de ser-
viço (DDoS), indicando que te-
riam informações confidenciais
ou estratégicas das empresas.

Os alvos mais frequentes dos
ataques foram as lojas online,
com 18,12%. Elas foram segui-
das por portais globais de inter-
net (15,9%), bancos (10,7%),
redes sociais e blogs (10%) e
sistemas de pagamento (8,4%).

Spam
O relatório também analisou

a prática de envio de mensagens
em massa, conhecida como
spam. Em 2020, este tipo de en-
vio representou 50% do tráfego
de e-mails. O resultado, no en-
tanto, indica queda de 6.14 pon-
tos percentuais em relação a
2019. No total, foram enviados
183,4 milhões de anexos mali-
ciosos no ano passado.

O país que mais enviou spa-
ms foi a Rússia, com 21,27%.
Em seguida vêm Estados Unidos
(10,47%), Alemanha (10,97%)
e China (6,21%). O Brasil foi
responsável por 3,26% de ata-
ques do tipo.

Cuidados
Para evitar cair nestes golpes

é importante tomar alguns cui-
dados. O mais importante é evi-
tar clicar em links de mensagens
de e-mail, SMS ou redes soci-
ais de pessoas ou organizações
desconhecidas.

Caso vá clicar em algum link,
é importante conferir o site para
onde está sendo direcionado.
Caso não tenha certeza de que o
site é seguro, o aconselhável é
não inserir informações pesso-
ais, especialmente financeiras -
número de cartão de crédito, por
exemplo. (Agencia Brasil)

Com 19 estados na zona de
alerta crítica para a ocupação de
leitos de unidades de terapia
intensiva (UTIs) destinados a
pacientes com covid-19, o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) vive
o momento de maior lotação
desde o início da pandemia,
mostra a série histórica de ma-
pas divulgada  na quinta-feira (4)
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).

O estudo reúne os mapas
publicados em 17 boletins do
Observatório Covid-19 Fio-
cruz, divulgados desde 17 de
julho do ano passado.

“Como podemos observar
na sequência de 17 mapas abai-
xo, mesmo no período entre a
segunda metade de julho e o
mês de agosto, quando foram

Série histórica mostra agravamento
na ocupação de UTIs no SUS

registrados os maiores núme-
ros de casos e óbitos, não tive-
mos um cenário como o atual,
com a maioria dos estados e o
Distrito Federal na zona de aler-
ta crítica”, analisa a fundação.

A situação de um estado é
considerada de alerta crítico
quando a ocupação das UTIs
atinge 80% das vagas disponí-
veis para adultos no SUS.

Os mapas mostram que o
Amazonas está com as unidades
de terapia intensiva em situação
crítica de forma duradoura: à ex-
ceção do boletim de 7 de dezem-
bro, as UTIs amazonenses apre-
sentaram mais de 80% de ocupa-
ção em todas as análises desde 9
de novembro, somando oito ve-
zes.

O estado de Goiás foi o que

mais apareceu na zona de alerta
crítica, ocupando essa posição
em nove dos 17 mapas, inclu-
indo os últimos três.

Pernambuco é o estado na
zona de alerta crítica há mais
tempo de forma ininterrupta, já
que foi classificado dessa for-
ma em 7 de dezembro e se man-
tém com ocupação acima de
80% há sete boletins seguidos.
Rondônia e Paraná entraram na
zona de alerta crítica em 18 de
janeiro, e permaneceram nela
até a última análise, de 1 de
março.

No último boletim da Fio-
cruz, somavam mais de 80% de
ocupação nas UTIs: Acre (92%),
Amazonas (92%), Bahia (83%),
Ceará (93%), Distrito Federal
(91%), Goiás (95%) Maranhão

(86%), Mato Grosso (89%),
Mato Grosso do Sul (88%),
Pará (82%), Paraná (92%), Per-
nambuco (93%), Piauí (80%),
Rio Grande do Norte (91%),
Rio Grande do Sul (88%), Ron-
dônia (97%), Roraima (82%),
Santa Catarina (99%) e Tocan-
tins (86%).

Os pesquisadores detalham
que, no caso de Minas Gerais,
o estado tem divulgado taxas de
ocupação de leitos de terapia
intensiva sem distinção entre
leitos de UTI gerais e de covid-
19. Já para o estado do Rio de
Janeiro, foram considerados
dados da capital nos dias 17/07,
27/07, 10/08 e 24/08/2020
pela falta de dados estaduais na
época em que os boletins foram
divulgados. (Agencia Brasil)

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), disse na quinta-fei-
ra (4) que a Proposta de
Emenda à Constituição 86/
2019, conhecida como PEC
Emergencial, começará a ser
votada na Casa na próxima
terça-feira (9). O texto, que
cria mecanismos de ajuste
fiscal e permite a retomada do
pagamento do auxílio emer-
gencial durante a pandemia da
covid-19, foi aprovado pelo
Senado em segundo turno, na
tarde de quinta-feira.

 Havia a expectativa de que
a Câmara iniciasse o debate da
proposta ainda nesta quinta-
feira. Mas após reunião do
colégio de líderes foi firma-
do o entendimento de que a
Casa precisa de mais tempo
para analisar a proposta. Para
relatar a proposta, Lira esco-
lheu o deputado Daniel Fei-
tas (PSL-SC).

“Não é justo que a PEC
saia hoje do Senado e a Câ-
mara tenha que votar hoje ou
amanhã sem discutir. O Sena-
do levou um tempo maior e os
deputados e deputadas tendo
conhecimento do texto, pelo
menos dá para os partidos e
as lideranças se posiciona-
rem com relação ao mérito a
partir da terça-feira, que é o
que eu penso”, disse Lira após
a reunião.

Na avaliação do presiden-
te da Câmara, se houver um
acordo entre as lideranças
partidárias, há a possibilida-
de de a tramitação da PEC ser
acelerada. Para isso, tem que
ser aprovado um requerimen-
to de urgência para que a aná-

Lira diz que PEC
Emergencial começa

a ser votada na
próxima semana

lise do texto ocorra direta-
mente no plenário, sem pas-
sar pelas comissões.

Caso isso ocorra, Lira
disse acreditar na possibilida-
de de votar a proposta em pri-
meiro e segundo turnos ain-
da na quarta-feira (10), com
a quebra do intervalo de vo-
tação entre os turnos, que é
de cinco sessões entre um
turno e outro.

Para ser aprovada, a pro-
posta deve ter os votos de três
quintos dos deputados, no
mínimo, em cada turno da vo-
tação. Ou seja, aprovação de
308 dos 513 deputados.

Comissões
Também havia a expecta-

tiva de que as comissões
permanentes da Casa fos-
sem instaladas nesta quinta-
feira, com a definição dos
respect ivos  pres identes .
Mas, por falta de acordo, a
decisão foi adiada para a
próxima semana.

O comando das 25 comis-
sões permanentes é distribu-
ído pelo critério da propor-
cionalidade partidária, ou
seja, quanto maior o número
de deputados de determinado
partido ou bloco partidário,
mais comissões esse partido
ou bloco tem o direito de
presidir.

“Estamos tentando aqui,
tem alguns óbices. Mas se
não houve a definição  na
quinta-feira, com certeza na
terça-feira (9) a gente resol-
ve”, disse Lira, acrescentan-
do que “não tem imbróglio,
só não tem acordo entre os
partidos”. (Agencia Brasil)

PGR entra com ações para barrar
reeleições em assembleias legislativas

A Procuradoria-Geral da
República (PGR) protocolou
no Supremo Tribunal Federal
(STF) 22 ações para contestar
leis estaduais e do Distrito Fe-
deral que autorizam a reeleição
de membros das mesas direto-
ras das assembleias legislativas
durante a mesma legislatura. 

A medida foi tomada pelo
procurador-geral da República,
Augusto Aras, após o ministro
Alexandre de Moraes suspen-
der, por meio de decisão indi-

vidual, normas de Roraima,
Maranhão e Mato Grosso sobre
a mesma questão.

No entendimento de Aras, a
Constituição impede a reelei-
ção para os mesmos cargos nas
mesas da Câmara e do Senado
durante a mesma legislatura.
Dessa forma, o mesmo enten-
dimento deve ser aplicado aos
parlamentares estaduais, muni-
cipais e distritais.

“A regra proibitiva inscrita
no art. 57, § 4º, da CF, Consi-

tuição Federal, há de incidir
perante os poderes legislativos
estaduais, distrital e municipais,
uma vez que, por concretizar os
princípios republicano e do plu-
ralismo político, preceitos cen-
trais da Constituição Federal,
constitui norma de reprodução
obrigatória pelas ordens jurídi-
cas locais”, argumentou Aras.

As novas ações questionam
as normas das constituições
dos estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Alagoas, Ceará, Dis-

trito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Piauí, Per-
nambuco, Paraíba, Paraná, Rio
de Janeiro, Sergipe, Rondônia
e Tocantins.

Em dezembro do ano passa-
do, o STF decidiu que os ex-pre-
sidentes da Câmara, Rodrigo
Maia, e do Senado, Davi Alco-
lumbre, não poderiam se candi-
datar à reeleição para o coman-
do das duas casas . (Agencia
Brasil)

Bolsonaro participa de inauguração
de trecho da Ferrovia Norte-Sul

O presidente Jair Bolsona-
ro participou  na quarta-feira
(4) da inauguração do trecho
entre São Simão (GO) e Estre-
la D’Oeste (SP) da Ferrovia
Norte-Sul. A solenidade, que
aconteceu em São Simão, mar-
cou o início da operação do
corredor ferroviário ligando o
estado de Goiás ao Porto de
Santos, por meio da conexão
entre as malhas da Ferrovia
Norte-Sul e a Malha Paulista.

“A previsão é, no corrente
ano ainda, a Rumo concluir
essa obra que vai ligar o Mara-
nhão, Tocantis, nosso Goiás, e
vai lá até o Porto de Santos.
Uma coisa fantástica. Esse
modal rodoviário foi esqueci-
do por décadas e nós sofremos
muito com isso. Outras reali-
zações virão com a Rumo e
outras empresas. O trabalho
que nosso governo faz, em es-
pecial via Tarcísio [Freitas,
ministro da Infraestrutura] e
outros órgãos, é buscar destra-
var os processos”, disse Bol-
sonaro. “Nós trabalhamos para
ajudar a iniciativa privada”,
completou.

De acordo com o Ministé-
rio da Infraestrutura, esse tre-
cho da ferrovia tem 172 quilô-

metros, corta três estados, e
é  operado pela  empresa
Rumo, que investiu R$ 711
milhões, incluindo a constru-
ção de uma ponte ferroviária
de 530 metros sobre o Rio
Paranaíba. A concessionária
arrematou, em leilão de mar-
ço de 2019, os tramos central
e sul da ferrovia.

Com duração de 30 anos, o
contrato compreende 1.537
quilômetros da concessão Ma-
lha Central da ferrovia, entre
Porto Nacional (TO) e Estrela
D’Oeste (SP), que, segundo o
governo, estarão 100% opera-
cionais até o fim de julho. An-
tes de a Rumo vencer o leilão,
se encontrava em operação
apenas o tramo norte, entre
Açailândia (MA) e Porto Na-
cional (TO).

Também foi inaugurado na
quinta-feira o Terminal Rodo-
ferroviário de São Simão, in-
terligado à Ferrovia Norte-Sul.
Ele foi construído e será admi-
nistrado pelas empresas Rumo
e Caramuru Alimentos. O local
será utilizado para o escoamen-
to da produção de cargas como
soja, milho e farelo de soja. A
previsão é movimentar mais de
5,5 milhões de toneladas de

produtos por ano.
O projeto do governo é au-

mentar a participação do mo-
dal ferroviário de 15% para
35% na matriz nacional de
transporte nos próximos anos.

A Ferrovia Norte-Sul, pro-
jetada durante o governo José
Sarney (1985-1990), foi de-
senhada para ser a espinha
dorsal do sistema ferroviário
nacional. Segundo uma proje-
ção da Agência Nacional de
Transpor tes  Terres t res
(ANTT), a demanda potencial
da Norte-Sul é de movimen-
tar 22,73 milhões de toneladas
de cargas até 2055.

No discurso, o presidente
também falou sobre as ações
de combate à pandemia de
covid-19. Entre as medidas,
ele destacou a vacinação em
curso no Brasil. “Somos um
dos países que, em valores ab-
solutos, mais temos gente va-
cinada. Só esse mês, vão che-
gar 20 milhões de doses para
nós. No mínimo o mês que
vem, no mínimo 40 milhões de
doses”, disse.

Bolsonaro reiterou que as
ações de enfrentamento à pan-
demia e de recuperação da
economia devem caminhar jun-

tas. “Sempre disse: vamos cui-
dar da questão do vírus e do de-
semprego. São dois problemas
que temos que tratar com a
mesma responsabilidade, de
forma simultânea. Lamenta-
mos qualquer morte no Brasil.”

O presidente voltou a ques-
tionar medidas de restrição
adotadas por governos estadu-
ais e municipais como forma
de combater a covid-19. “Nós
temos que enfrentar os nossos
problemas. Chega de frescura
e de mimimi, vão ficar choran-
do até quando? Temos que en-
frentar os problemas, respeitar
obviamente os mais idosos,
aqueles que têm doenças, co-
morbidades. Mas onde vai,
onde vai parar o Brasil se nós
pararmos? A própria Bíblia diz,
em 365 citações, ela diz: não
temas”, acrescentou.

Durante o evento, o Minis-
tério das Comunicações tam-
bém entregou ao distrito de
Ipanguaçu, localizado em São
Simão, o sinal de internet livre
do programa Wi-Fi Brasil. A
antena, o roteador e os apare-
lhos necessários para captar o
sinal de satélite estão instala-
dos na subprefeitura do distri-
to. (Agencia Brasil)



Estudo revela tamanho da desigualdade
de gênero no mercado de trabalho
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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.
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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] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1039702-10.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA MICHELETTO COMETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Companhia Metropolitana de São Paulo - METRÔ ajuizou em face de Maria 
Joana Maneta Santi, RG nº 3.071.107-1 - SSP/SP, CPF/MF nº 163.432.308-40; Homero Santi Júnior, RG nº 7.651.017- 
SSP/SP,CPF/MF n°077.219.998-1 casado com Cláudia Anelli Tavares Santi, RG n°7.540.114 SSP/SP,CPF/MF n°037.112.878-
16; Paulo César Santi, RG n° 15.822.997 SSP/SP, CPF/MF n° 103.127.918-01 casado com Maria Cláudia Braga Santi, RG n° 
17.843.191 - SSP/SP, CPF/MF n° 135.266.748-7 e Tania Eci Santi Castro, RG n° 7.815.516 SSP/SP, CPF/MF n° 030.787.968-
25 casada com Osvaldo Telesi Castro, RG n° 7.483.548 - SSP/SP, CPF/MF n° 703.744.148-15, Ação de Desapropriação, 
objetivando a totalidade do imóvel localizado na Rua Lindóia, nº 17 e 17 fundos, Vila Prudente, São Paulo, CEP 03150-040, 
matrícula nº 43.722 do 6º ORI-Capital, contribuinte 044.032.0002-8, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 
63.618 de 01/08/2018, para implantação do melhoramento público denominado Track Switch à Oeste da Estação Vila Prudente 
da Linha 15 - Prata. E para levantamento dos depósitos efetuados e demais, expede-se o presente edital com o prazo de 10 
dias contados a fluir da 1ª publicação no D.J.E, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2021.                                [05,08] 
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 39ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 12º andar - salas nº 1220/1226 - Centro - CEP01501-900 - Fone:
(11) 2171-6258 - São Paulo-SP - E-mail:sp39cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1081683-09.2018.8.26.0100. A Dra. JULIANA
PITELLI DA GUIA, MMª Juíza de Direito da 39ª Vara Cìvel do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a M.PASSOS
DANIEL DE JESUS DIAS (CNPJ 13.941.333/0001-67) e MILENA MARIADE ARAUJO
ME (CNPJ 13.921.003/0001/00), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONSELHEIRO NÉBIAS
lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando o cancelamento/anulação dos
atos de registros constantes do cadastrado na JUCESP e Secretaria da Fazenda
Federal, para retirada do endereço do condomínio autor como sendo a sede e
localização das empresas requeridas; a condenação no pagamento de indeniza-
ção por danos morais, além de custas, honorários e demais cominações le-
gais., alegando que se trata de um edifício de apartamentos cujas instalações
e unidades são de uso exclusivamente residencial, não havendo nada que
justifique a abertura de duas empresas com supostas sedes e localização em
seu endereço. Estando os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e CIENTES de que não havendo manifestação lhes será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.  Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2021.

05 e  06/03

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Levantamento divulgado  na
quinta-feira (4) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) revela que 54,5%
das mulheres com 15 anos ou
mais integravam a força de tra-
balho no país em 2019. Entre os
homens, esse percentual foi
73,7%. A força de trabalho é
composta por todas as pessoas
que estão empregadas ou procu-
rando emprego.

Os dados constam da segun-
da edição do estudo Estatísticas
de gênero: indicadores sociais
das mulheres no Brasil. Ele traz
informações variadas sobre as
condições de vida das brasilei-
ras em 2019.

Outros indicadores podem
contribuir para melhor compre-
ensão em torno das dificuldades
que elas enfrentam para inserção
no mercado de trabalho. Na fai-
xa etária entre 25 e 49 anos, a
presença de crianças com até 3
anos de idade vivendo no domi-
cílio se mostra como fator re-
levante. O nível de ocupação en-
tre as mulheres que têm filhos
dessa idade é de 54,6%, abaixo
dos 67,2% daquelas que não têm.

A situação é exatamente
oposta entre os homens. Aque-
les que vivem com crianças até
3 anos registraram nível de ocu-
pação de 89,2%, superior aos
83,4% dos que não têm filhos
nessa idade. Uma dificuldade
adicional para inserção no mer-
cado pode ser observada no re-
corte racial dos dados. As mu-
lheres pretas ou pardas com cri-
anças de até 3 anos apresentaram
os menores níveis de ocupação,
inferiores a 50%, enquanto as
brancas registraram um percen-
tual de 62,6%.

O levantamento apurou ain-
da o impacto dos afazeres do-
mésticos. “No Brasil, em 2019,
as mulheres dedicaram aos cui-
dados de pessoas ou afazeres

domésticos quase o dobro de
tempo que os homens (21,4 ho-
ras semanais contra 11,0 horas).
Embora na Região Sudeste as
mulheres dedicassem mais ho-
ras a essas atividades (22,1 ho-
ras), a maior desigualdade se
encontrava na Região Nordeste”,
mostrou o estudo.

A renda causa impacto signi-
ficativo no período dedicado aos
afazeres domésticos. Entre as
mulheres que integram o grupo de
20% da população com os meno-
res rendimentos, mais de 24 ho-
ras semanais foram consumidas
por atividades voltadas para a casa.
Entre aquelas que integram a fatia
de 20% dos brasileiros com os
maiores rendimentos, esse tem-
po se reduz para pouco mais de
18 horas semanais.

“Elas têm mais possibilida-
de de terceirizar o trabalho. Po-
dem recorrer ao trabalho do-
méstico remunerado ou contra-
tar uma babá. E também podem
colocar as crianças em creches
particulares, o que acaba por re-
duzir a média de horas semanais
destinadas às tarefas voltadas
para a casa. As mulheres que
não têm condições financei-
ras de arcar com esses cus-
tos ficam sujeitas à prestação
de serviço público. e nem
sempre ele está disponível.
Temos necessidade de avan-
çar em políticas públicas de
creches”, analisa André Si-
mões, um dos pesquisadores
que participou do levantamento.

Além de dificultar a inserção
no mercado de trabalho, os afa-
zeres domésticos trazem limita-
ções mesmo para as mulheres
que conseguem se inserir. A pes-
quisa mostra que a conciliação
da dupla jornada fez com que, em
2019, cerca de um terço delas
trabalhasse em tempo parcial,
isto é, até 30 horas semanais.
Esse tipo de situação se verifi-

cou em apenas 15,6% entre os
homens empregados.

A diferença de salários e ren-
dimentos também foi apurada no
levantamento. Em 2019, as mu-
lheres receberam, em média,
77,7% do montante auferido
pelos homens. A desigualdade
atinge proporções maiores nas
funções e nos cargos que asse-
guram os maiores ganhos. Entre
diretores e gerentes, as mulhe-
res receberam 61,9% do rendi-
mento dos homens. O percentu-
al também foi alto no grupo dos
profissionais da ciência e inte-
lectuais: 63,6%.

“A responsabilidade quase
duas vezes maior por afazeres do-
mésticos e cuidados ainda é fator
limitador importante para maior e
melhor participação no mercado
de trabalho, pois tende a reduzir a
ocupação das mulheres ou a dire-
cioná-las para ocupações menos
remuneradas”, diz o estudo.

Educação
O levantamento aponta que

não há influência educacional na
desigualdade. “As menores re-
munerações e maiores dificul-
dades enfrentadas pelas mulhe-
res no mercado de trabalho não
podem ser atribuídas à educação.
Pelo contrário, os dados dispo-
níveis indicam que as mulheres
brasileiras são, em média, mais
instruídas que os homens”, re-
gistra a pesquisa.

Entre a população com 25
anos ou mais, 37,1% das mulhe-
res não tinham instrução ou pos-
suíam apenas fundamental in-
completo. Entre os homens,
esse percentual alcança 40,4%.
“Evidentemente precisamos
pontuar as desigualdades entre
as mulheres. A taxa ajustada de
frequência escolar líquida das
mulheres brancas é 40,9% e das
mulheres pretas ou pardas, de
22,3%”, diz o pesquisador do

IBGE Bruno Perez.
Elas levam vantagem tam-

bém quando se compara a pro-
porção de pessoas com nível su-
perior completo. Entre os homens,
esse índice é 15,1%, e entre as
mulheres, de 19,4%. Os dados re-
velam uma mudança do cenário nas
últimas décadas, já que entre a po-
pulação de 65 anos ou mais obser-
va-se situação inversa. Nessa faixa
etárias, as mulheres registram ní-
vel de instrução ligeiramente infe-
rior ao dos homens.

Evolução tímida
Avanços na área da saúde e

dos direitos humanos são rela-
tados no estudo, como o aumen-
to da expectativa de vida e a re-
dução do casamento de menores
de idade. Por outro lado, o IBGE
chama a atenção para dificulda-
des do país na produção dos in-
dicadores sobre violência con-
tra a mulher.

Outra observação da pesqui-
sa diz respeito à sub-represen-
tação. Na política, a evolução da
participação feminina é bem tí-
mida. “Apesar de um aumento no
número de deputadas federais en-
tre 2017 e 2020, temos atualmen-
te apenas 14,8% de mulheres em
exercício na Câmara dos Deputa-
dos. Com esse dado, o Brasil tem
a menor proporção entre os paí-
ses da América do Sul e fica na
posição de número 142 em um
ranking de 190 países”, observa a
pesquisadora Luanda Botelho.

De acordo com a pesquisa,
apesar de as mulheres serem
maioria na população brasileira
e mais escolarizadas, somente
16% dos vereadores eleitos no
país em 2020 foram mulheres.
Comparado com 2016, houve
aumento de menos de 3 pontos
percentuais.

“A ampliação de políticas
sociais ao longo do tempo, in-
crementando as condições de

Cinco estados brasileiros
tiveram juntos, em 2020, 449
casos de feminicídio, ou seja,
assassinato de mulheres co-
metidos em função da vítima
ser do gênero feminino. A
constatação é da Rede de Ob-
servatórios da Segurança, que
monitora a violência nos es-
tados de São Paulo, Pernam-
buco, da Bahia, do Rio de Ja-
neiro e Ceará.

O estudo, publicado na
quinta-feira (4), mostra ainda
que foram registrados 1.823
casos de violência contra a
mulher (incluindo os femini-
cídios) nesses locais, o que dá
uma média de cinco casos por
dia. Em 58% dos casos de fe-
minicídio e em 66% dos ca-
sos de agressão, os responsá-
veis eram os companheiros
das vítimas.

O boletim A Dor e a Luta:
Números do Feminicídio foi
produzido a partir de notícias
publicadas na imprensa e de
postagens em redes sociais.
Em pelo menos três estados,
São Paulo, Pernambuco e Ce-
ará, os registros feitos pela
Rede de Observatórios da Se-
gurança foram maiores do que
os números oficiais, divulga-
dos pelas polícias.

No Ceará, por exemplo, o
estudo constatou a existência

Cinco estados somaram
449 casos de

feminicídio em 2020
de 74% mais feminicídios do
que os informados pela polí-
cia cearense. Segundo a Rede,
uma explicação possível é que
os casos estão registrados de
forma errada: como homicídi-
os em vez de feminicídios,
por exemplo.

De acordo com o estudo,
o crime com maior número de
registros foi agressão/tentati-
va de feminicídio (753); se-
guido por feminicídio; homi-
cídio, isto é, o assassinato em
que não foi possível constatar
que a motivação era o gênero
da vítima (298); violência se-
xual/estupro (217); agressão
verbal/ameaça (98); tortura/
sequestro/cárcere privado
(81); tentativa de homicídio
(43); outros (37); e balas per-
didas (31).

A pesquisa constatou que
houve momentos de pico de
violência contra a mulher du-
rante o isolamento social, de-
vido à pandemia de covid-19.

A Rede de Observatórios
da Segurança, coordenada
pelo Centro de Estudos de
Segurança e Cidadania (Ce-
sec), também monitorou 21
casos de mortes de pessoas
trans em 2020, dos quais 13
foram no Ceará, sete em São
Paulo e um em Pernambuco.
(Agencia Brasil)

vida da população em geral, fo-
menta a melhora de alguns indi-
cadores sociais das mulheres,
como nas áreas de saúde e edu-
cação. No entanto, não é sufici-
ente para colocá-las em situação
de igualdade com os homens em
outras esferas, em especial no
mercado de trabalho e em espa-
ços de tomada de decisão”,
acrescenta o levantamento.

Políticas públicas
Para o IBGE, a sistematiza-

ção de indicadores sociais que
retratam desigualdades da soci-
edade brasileira, como foi feita
nesta segunda edição do levan-
tamento sobre as estatísticas de
gênero, serve de subsídio para a
formulação de políticas públicas.
Parte dos indicadores reunidos
será divulgada na plataforma da
Agenda 2030 para o monitora-
mento dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, pactua-
dos no âmbito da Organização

das Nações Unidas (ONU).
A primeira edição do levan-

tamento, publicada em 2014, foi
elaborada com base nos resulta-
dos do Censo Demográfico
2010. Ela já revelava a maior
escolarização das mulheres e a
considerável inferioridade de
rendimentos na comparação
com os homens.

Desde 2012, o Brasil integra
o Grupo Interinstitucional de
Peritos em Estatísticas de Gê-
nero (IAEG-GS) instituído pela
ONU. A entidade tem como ob-
jetivos definir áreas prioritárias
no debate sobre desigualdades
de gênero e fortalecer as capa-
cidades estatísticas para produ-
ção de informações relevantes
para a temática. Os estudos do
IBGE levam em conta recomen-
dações internacionais feitas pelo
IAEG-GS, o que permite chegar
a indicadores de monitoramen-
to que possam ser comparáveis
entre os países. (Agencia Brasil)

Pandemia de covid-19 eleva índices
de pobreza na América Latina

A pandemia da covid-19 le-
vou ao aumento dos índices de
pobreza e de pobreza extrema
na América Latina no ano pas-
sado, De acordo com o relató-
rio Panorama Social da Amé-
rica Latina 2020, divulgado  na
quinta-feira (4) pela Comissão
Econômica para a América La-
tina e o Caribe (Cepal), a taxa
de pobreza extrema atingiu
12,5% da população e a de po-
breza, 33,7%.

Isso significa que o total de
pessoas pobres chegou a 209
milhões no fim do ano passado,
22 milhões a mais do que em
2019. Desse total, 78 milhões
de pessoas estavam em situação
de extrema pobreza, 8 milhões
a mais do que no ano anterior.
Os números são os piores regis-
trados nos últimos 12 e 20 anos,
respectivamente, e também es-
tão associados a uma piora dos
índices de desigualdade na re-
gião e nas taxas de ocupação e
participação no mercado de tra-
balho, sobretudo das mulheres.

Segundo a secretária execu-
tiva da Cepal, Alicia Bárcena, o
relatório não é apenas uma aná-
lise anual sobre o impacto da
pandemia na América Latina ,
mas também uma avaliação do
que aconteceu no ano passado e
como isso repercutiu na região.

Entre as regiões em desen-
volvimento no mundo, a Améri-
ca latina é a mais afetada pela
pandemia. A região, que concen-
tra 8,4% da população mundial
(654 milhões de pessoas), re-
gistrou 27,8% (507 mil) das
mortes por covid-19 no mundo
no ano passado.

“A pandemia, sem dúvida,
aprofundou os problemas estru-
turais da América Latina, com
altos níveis de informalidade,
desproteção social, baixo nível
de produtividade e deixando des-
cobertos nós críticos em saúde
e educação e cuidados”, disse
Alicia. Ela destacou a urgência
de se avançar na região para um
estado de bem-estar com prote-
ção social, integral e sustentá-
vel, com base em um novo pac-
to social.

O relatório ressalta que a

adoção de medidas de proteção
social, como o auxílio emer-
gencial no Brasil, ajudou a evi-
tar um maior aumento da pobre-
za e a pobreza extrema na região.
A Cepal destaca a implementa-
ção de 263 medidas de proteção
social de emergência nos países
da região em 2020. Tais ações
atingiram aproximadamente 84
milhões de domicílios ou 326
milhões de pessoas, o que re-
presenta 49,4% da população
latino-americana. Sem medi-
das protetivas, a incidência da
extrema pobreza teria atingido
15,8% e a da pobreza, 37,2% da
população.

De acordo com a Cepal, a
América Latina registrou no ano
passado queda de 7,7% no Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços pro-
duzidos em um país). A retração
trouxe forte impacto nas empre-
sas, com fechamento de 2,7 mi-
lhões de empreendimentos e,
consequentemente, no mercado
de trabalho.

Em 2020, a taxa de desocu-
pação regional situou-se em
10,7%, o que representa aumen-
to de 2,6 pontos percentuais em
relação ao total registrado em
2019, quando ficou em 8,1%.

Lacunas
Na avaliação da Cepal, a pan-

demia evidenciou ainda mais a
persistência da pobreza em de-
terminados grupos populacio-
nais, especialmente nas zonas
rurais, como crianças e adoles-
centes, indígenas e afrodescen-
dentes, além da população com
mais baixos níveis de educação.

“A pandemia evidenciou e
exacerbou as grandes lacunas
estruturais da região e, atualmen-
te, vive-se um momento de ele-
vada incerteza em que ainda não
estão delineadas, nem a forma,
nem a velocidade da saída da cri-
se. Não há dúvida de que os cus-
tos da desigualdade se tornaram
insustentáveis e que é necessá-
rio reconstruir com igualdade e
sustentabilidade, apontando para
a criação de um verdadeiro Es-
tado de bem-estar, tarefa há mui-
to adiada na região”, disse Ali-

cia Bárcena.
Segundo a Cepal, a proteção

social universal deve ser o pi-
lar central desse Estado de
bem-estar. A comissão reco-
menda medidas como a conti-
nuidade das transferências de
emergência e a garantia de
uma renda básica universal no
médio e longo prazos.

A Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe des-
taca ainda que famílias com cri-
anças e adolescentes têm que ser
prioridade e defende a adoção
de sistemas universais, integrais
e sustentáveis de proteção soci-
al para garantir saúde, educação
e inclusão digital na região.
(Agencia Brasil)
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SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/MF n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2020, às 14h00min, na sede social da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 500, 
5º andar, conjunto 53, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos 
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) 
do capital social da Companhia. Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo Corrias; e Secretário: Sr. Frederico Santana Knapp. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (1) a alteração da sede social; e (2) a nova redação do Estatuto da Companhia. Deliberações: Após leitura, análise e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos votos dos presentes e sem ressalvas: (1) a alteração da sede 
social, que passará a ser a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 8º andar - Parte A - Itaim Bibi, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 01451-001; 
(2) a alteração do Estatuto Social em virtude da deliberação acima, e a renumeração dos Capítulos do Estatuto Social a partir do Capítulo IV, bem como 
e a ratificação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que integra a presente ata como Anexo II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por 
todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 20 de fevereiro de 2020. Mesa: Fabio Arturo Corrias 
- Presidente; Frederico Santana Knapp - Secretário. Acionistas Presentes: Swiss Reinsurance Company Ltd. - Por: Frederico Santana Knapp; Cargo: 
Procurador; Swiss Re Reinsurance Holding Company Ltd - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Cargo: Procuradora. Anexo I - Swiss Re 
Brasil Resseguros S.A. - CNPJ/MF n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.369.

Assembleia Geral Ordinária de 20 de Fevereiro de 2020

Acionista Nº de Ações %

SWISS REINSURANCE COMPANY LTD, uma sociedade existente de acordo com as leis da Suíça, com sede na 
cidade de Zurique, Suíça, em Mythenquai, 50/60, CH - 8022, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.723.273/0001-88, 
neste ato representada por seu procurador, Sr. Frederico Santana Knapp.

291.915.805 99

SWISS RE REINSURANCE HOLDING COMPANY LTD, uma sociedade existente de acordo com as leis da Suíça, 
com sede na cidade de Zurique, Suíça, em Mythenquai, 50/60, CH - 8022, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
25.964.268/0001-74, neste ato representada por sua procuradora, Sra. Beatriz de Moura Campos Mello Almada.

2.948.644 1

Total 294.864.449 100

Certifico que a presente é cópia fiel da página constante do livro próprio. São Paulo, 20 de Fevereiro de 2020. Fabio Arturo Corrias - Presidente; Frederico 
Santana Knapp - Secretário. JUCESP nº 459.158/20-0 em 03/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo II - Estatuto Social da  “Swiss 
Re Brasil Resseguros S.A.”. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1. A Swiss Re Brasil Resseguros S.A. (“Companhia”) é 
uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas disposições 
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3064, 8º andar - Parte A - Itaim Bibi, CEP 01451-001, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do 
País e do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral. Artigo 3. A Companhia tem por objeto social: (i) a realização de operações de resseguro e 
retrocessão, como resseguradora local, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, podendo, ainda, desenvolver todas as atividades necessárias 
à plena realização do seu objeto social; e (ii) a participação no capital de outras sociedades empresárias ou não empresárias, como sócia, acionista ou 
quotista, no Brasil e/ou no exterior. Artigo 4. A Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações: Artigo 5. 
O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 294.864.449,51 (duzentos e noventa e quatro milhões, oitocentos 
e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) dividido em 294.864.449 (duzentas e noventa e quatro milhões, 
oitocentas e sessenta e quatro mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. A Companhia 
poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação. Parágrafo 2º. A ação é indivisível 
em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. 
Parágrafo 3º. As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes. Mediante solicitação de acionista 
neste sentido, serão emitidos títulos ou certificados representativos de ações, assinados pelo Diretor Presidente, isoladamente. Artigo 6º. As ações 
representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias 
Gerais. Artigo 7. As emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, deverão ser aprovadas pela Assembleia Geral. Parágrafo 
Único. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. Artigo 8. É assegurado direito de preferência aos acionistas para subscrição dos 
aumentos de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o exercício desse direito de acordo com a legislação 
aplicável. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 9. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 31 de março de cada ano, e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral será convocada e instalada em observância às 
disposições legais aplicáveis. A Assembleia Geral será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos 
acionistas presentes à Assembleia. O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo 2º. As 
deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social 
votante da Companhia presentes à Assembleia Geral. Artigo 10. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas em Lei, deliberar acerca 
das seguintes matérias: (i) Reformar, ou de qualquer outra forma alterar, este Estatuto Social; (ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os administradores 
(incluindo Diretores e membros do Conselho Fiscal) da Companhia; (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas; (iv) deliberar a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (v) autorizar a emissão de debêntures; 
(vi) suspender o exercício dos direitos dos acionistas; (vii) deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do 
capital social; (viii) aprovar qualquer transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, ou outra espécie de reorganização 
envolvendo a Companhia, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (ix) aprovar qualquer aquisição pela Companhia; (x) autorizar os administradores 
a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial; (xi) aprovar a celebração com terceiros de acordos de gestão de carteira (“asset management”) 
e quaisquer outros acordos de níveis de serviço (“service level agreements”); e (xii) eleger, destituir, aceitar renúncia e substituir os membros do Comitê 
de Auditoria. Parágrafo Único. As deliberações da Assembleia Geral serão válidas somente se tomadas em conformidade com as disposições da Lei das 
S.A., conforme alterada. Capítulo IV - Do Comitê de Auditoria:  Artigo 11. A Sociedade terá um Comitê de Auditoria devidamente instalado somente e 
enquanto apresentar as condições exigidas pela regulamentação vigente para a instalação de tal órgão. Artigo 12. O Comitê de Auditoria será composto 
de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis. Parágrafo 1º. Os membros do Comitê têm 
seu mandato anual renovável no limite máximo de 5 (cinco) anos, sendo, portanto, permitidas até 4 (quatro) reeleições sucessivas. Parágrafo 2º. É indelegável 
a função de membro do Comitê de Auditoria. Artigo 13. A Assembleia Geral que eleger os membros do Comitê de Auditoria escolherá, dentre eles, o que 
exercerá o cargo de Presidente, a quem caberá: (i) organizar e coordenar a agenda e pauta do Comitê; (ii) assegurar que os membros do Comitê recebam 
informações completas e tempestivas sobre os itens constantes na pauta das reuniões; (iii) convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê; (iv) comunicar 
à Presidência da Companhia e à Assembleia Geral as propostas aprovadas pelo Comitê e acompanhar a execução das respectivas medidas por este 
recomendadas; (v) dar o voto de desempate nas deliberações; e (vi) cumprir e fazer com que o Regulamento do Comitê de Auditoria seja cumprido por 
todos os demais membros. Artigo 14. O Comitê de Auditoria reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre, e extraordinariamente, por convocação de seu 
Presidente sempre que houver necessidade, preferencialmente nas dependências da Companhia. Artigo 15. As atribuições do Comitê de Auditoria, além 
daquelas previstas na regulamentação vigente, encontrar-se-ão previstas no seu regimento interno. Capítulo V - Da Administração: Seção I - Da Diretoria: 
Artigo 16. A Companhia é administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, com prazo de gestão de 
2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo um, necessariamente, o Diretor Presidente e os demais todos residentes no País, designados simplesmente 
Diretores. Parágrafo 1º. A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo 
poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, inclusive, mais não limitado a: (i) adquirir, alienar e gravar bens móveis e imóveis, 
(ii) contrair obrigações, celebrar contratos, transigir e renunciar a direitos, (iii) representar a Companhia nos atos e operações no curso normal dos negócios, 
tais como a emissão de títulos de qualquer natureza, duplicatas, cheques, ordens de pagamentos, (iv) celebrar contratos e outros documentos que criem 
qualquer obrigação ou encargo para a Companhia ou que desobriguem terceiros de obrigações perante a Companhia; exceto aqueles que por Lei ou pelo 
presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral. Parágrafo 2º. Os Diretores são investidos em seus cargos mediante 
assinatura do termo de posse no livro correspondente e permanecem no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos. Parágrafo 
3º. No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por substituto designado pela Diretoria. 
No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas 
obrigações, o Diretor deverá ser substituído por substituto designado pela Diretoria, até o preenchimento do cargo pela primeira Assembleia Geral que vier 
a ser realizada, devendo o Diretor substituto completar o mandato do Diretor substituído. Artigo 17. Compete especificamente ao Diretor Presidente: 
(i) instalar e presidir as reuniões da Diretoria e executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; (ii) planejar, coordenar, dirigir 
e administrar todas as atividades da Companhia, exercendo as funções executivas e decisórias; (iii) representar a Companhia, perante as suas sociedades 
controladas e coligadas bem como perante todas as sociedades em que a Companhia detiver participação societária, observadas as disposições e avenças 
de eventuais acordos de acionistas, se houver; e (iv) exercer a supervisão geral de todos os negócios da Companhia, coordenando e orientando suas 
atividades. Parágrafo Único. O Diretor Presidente será eleito pela Assembleia Geral dos acionistas e exercerá a função durante seu mandato. Na hipótese 
de impedimento, ausência, interdição ou falecimento do Diretor Presidente, o outro Diretor substituirá o Diretor Presidente, sendo investido em suas funções, 
e convocará a Assembleia Geral dos acionistas para eleger um novo membro para ocupar o cargo vago. Artigo 18. A Diretoria reunir-se-á sempre que os 
interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores. Parágrafo 1º. As reuniões da Diretoria são instaladas com a presença 
de, pelo menos, a maioria de seus membros, devendo ser escolhido pelo Diretor Presidente um Secretário da reunião, não havendo necessidade de que 
tal Secretário seja membro da Diretoria. Parágrafo 2º. Os membros da Diretoria que participarem das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro 
sistema de telecomunicação serão considerados presentes à reunião. Será ainda considerada regular a reunião da qual todos os Diretores tenham participado 
por meio de conferência telefônica ou outro sistema de comunicação, desde que as deliberações tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os 
presentes posteriormente, ou que o respectivo voto seja enviado à sociedade na forma do parágrafo terceiro abaixo. Parágrafo 3º. Os membros da Diretoria 
poderão votar por e-mail, fax, carta ou telegrama enviados à Companhia, em atenção do Diretor Presidente e caberá, neste caso, ao Secretário da reunião 
lavrar a respectiva ata, à qual o voto será anexado. Parágrafo 4º. Nas reuniões, a Diretoria delibera por maioria de votos, cabendo a cada Diretor um voto 
e não cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade, em caso de empate. Parágrafo 5º. As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro 
próprio, permitida a utilização de sistema mecanizado. Parágrafo 6º. O Presidente da reunião de Diretoria deverá observar e fazer cumprir as disposições 
de Acordo de Acionistas arquivado na sede social, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal Acordo. 
Artigo 19. A Companhia será representada da seguinte forma: (i) por dois Diretores em conjunto; (ii) por qualquer Diretor ou procurador, para a prática de 
atos que envolvam exclusivamente a representação da Companhia em (a) processos judiciais e/ou administrativos, inclusive para a outorga de procurações 
para fins de representação da Companhia em citados processos; (b) contratos de resseguro, retrocessão e documentos assemelhados; (iii) por um Diretor, 
em conjunto com um procurador constituído com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo; e (iv) por dois procuradores em conjunto, com 
poderes bastantes e específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no item (ii) deste artigo, as procurações serão 
sempre outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um ano, exceto pelas 
procurações ad judicia, que podem ter prazo de duração superior a um ano ou mesmo indeterminado. Parágrafo 2º. A nenhum mandatário será concedido 
o poder de constituir outros mandatários, exceção feita ao instituto do substabelecimento, sempre que autorizado no mandato original. Parágrafo 3º. A 
Companhia poderá ser validamente obrigada pela assinatura isolada de um procurador, de acordo com as disposições deste Estatuto, desde que sua 
nomeação tenha sido previamente aprovada pela Diretoria e desde que o respectivo instrumento de mandato outorgado em nome da Companhia seja 
assinado por 2 (dois) Diretores, especificando os poderes conferidos, e seja outorgado por um período limitado de, no máximo, 1 (um) mês. Parágrafo 4º. 
A Assembleia Geral poderá autorizar expressamente a prática de outros atos que vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou um 
procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinados casos, a representação da Companhia a apenas 
um Diretor ou um procurador. Artigo 20. A remuneração dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral, que pode fixá-la em montante anual ou 
mensal e global ou individual, obedecido o disposto no caput do artigo 152 da Lei das S.A. Seção II - Do Conselho Fiscal: Artigo 21. O Conselho Fiscal 
da Companhia, com as atribuições estabelecidas em Lei, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, acionistas ou não, e igual número de suplentes. 
Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com 
as disposições legais. Parágrafo 2°. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Fiscal 
serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. 
Parágrafo 4°. O Conselho Fiscal deliberará sempre por maioria e suas deliberações serão reduzidas a ata lavrada no livro próprio, assinada por todos os 
presentes, salvo recusa ou impedimento que será consignado. Parágrafo 5°. Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas 
reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. Parágrafo 6°. Em caso de 
impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do 
Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo 
suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante. Capítulo VI - Do Exercício Social e Demostrações Financeiras: 
Artigo 22. O exercício social iniciar-se-á em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações 
financeiras previstas na legislação aplicável. Parágrafo 1º. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais 
pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações exigidas por Lei: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração 
das mutações do patrimônio líquido; (iii) demonstração do resultado do exercício; e (iv) demonstração dos fluxos de caixa. Parágrafo 2º. Fará parte das 
demonstrações financeiras do exercício a proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste Estatuto 
Social e na legislação aplicável. Parágrafo 3º. A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos ou juros 
sobre o capital próprio, bem como constituir reservas com base nos mesmos, observadas as disposições e limitações legais aplicáveis. Artigo 23. O lucro 
líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) 
do capital social subscrito; (ii) constituição de reserva para contingências, se proposto pela Diretoria e aprovado pela Assembleia Geral; (iii) pagamento de 
dividendo obrigatório, nos termos do artigo 19 deste Estatuto Social; (iv) retenção de reserva de lucros com base em orçamento de capital, se proposto 
pela Diretoria e aprovado pela Assembleia Geral; e (v) o saldo do lucro líquido será objeto de distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, 
conforme proposto pela Diretoria e deliberação da Assembleia Geral. Artigo 24. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo 
obrigatório ou juros sobre o capital próprio, 25% do saldo do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das S.A. Parágrafo 1º. Sempre que o 
montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a Assembleia Geral, 
aprovar destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma 
participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes. Artigo 25. A Diretoria poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital 
próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram 
pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VII 
- Da Prática de Atos Ultra Vires: Artigo 26. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, administrador, 
procurador ou funcionário da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo VIII - Da Liquidação: Artigo 27. A Companhia 
entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar 
no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo IX - Das Disposições Gerais” Artigo 28. Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto 
Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes. Artigo 29. Fica eleito desde já o foro Central da Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de toda e qualquer disputa ou controvérsia 
que possa surgir entre a Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A. e no estatuto social da Companhia, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao seu funcionamento. Artigo 30. A qualquer tempo, o tipo jurídico da Companhia poderá ser transformado em outro, por decisão de 
acionistas representando a maioria do capital social, em Assembleia Geral. Artigo 31. O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela 
Assembleia Geral.

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)
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MDR Bristol Participações Ltda
CNPJ: 33.043.179/0001-13 - NIRE: 35.235.473.307

Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: Em 22.02.2021, às 10h, na sede 
da Sociedade. Mesa: Presidente: Diego Vila Santos; 
Secretária: Coreli Azevedo. Presença: Totalidade dos 
sócios. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução do 
capital social da sociedade com base no artigo 1082, lI 
do Código Civil. Deliberações: Reduzir o capital 
social integralizado de R$ 6.992.739,00, passando o 
capital social integralizado a ser de R$ 1.000.000,00. 
O capital integralizado será restituído aos sócios, em 
dinheiro, de acordo com sua participação no capital 
social, no prazo de até 5 (cinco) anos. Para os efeitos 
dos §§ 1º e 2º, do artigo 1.084 da Lei nº 10.406/02, o 
arquivamento da Ata de Reunião de Sócios e Alteração 
Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias 
contados desta publicação. Sócios presentes: 
Bristol SPV, LLC. e Mariane Silveira Pinhão.

COMPANHIA DE 
PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES

CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35300352858
Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01.10.2020 - ÀS 09:00 HORAS

CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
JUCESP - Certifi co o registro na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob nº 530.416/20-7 em 10.12.2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Impacta S.A. Indústria e Comércio
CNPJ/MF n.º 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Horário/Local: 30/07/2020, às 11hs, na Avenida Jordano 
Mendes, 1.400, Cajamar/SP. Convocação: Dispensada, conforme o 
disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, por estarem presentes 
os acionistas representando a totalidade do capital social. Presentes 
também os diretores. Mesa: Presidente: Paulo Eric Haegler; Secretá-
rio: Pierre Charles Froelicher. Ordem do Dia/Deliberações: “Apro-
vada por unanimidade”: O crédito em 31/07/2020, de juros sobre 
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido 
da Companhia evidenciados em 31/12/2019, no montante de R$ 
1.100.000,00 e relativo ao período de Janeiro/2020 a Março/2020, 
os quais deverão ser pagos em ocasião oportuna, na forma a ser re-
comendada pelo Conselho de Administração e deliberada por esta 
Assembleia Geral, devem ser imputados aos dividendos mínimos 
obrigatórios do exercício fi ndo em 31/12/2020, conforme Estatuto 
Social da Sociedade em sua cláusula, Capítulo VI, Artigo 23 §1º e §2º.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 
ata, que foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada.
JUCESP nº 378.811/20-4 em 15/09/2021.

Impacta S.A. Indústria e Comércio
CNPJ/MF n.º 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data/Horário/Local: 30/07/2020, às 10hs, na Avenida Jordano 
Mendes, 1.400, Cajamar/SP. Presença: Presente mais que 2/3 dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: 
Presidente: Paulo Eric Haegler; Secretário: Pierre Charles Froelicher. 
Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovada por unanimidade”: Obser-
vada a legislação específi ca e as disposições da Circular 2.722/96, do 
Banco Central do Brasil, foi recomendado, que a Assembleia Geral 
autorizasse o crédito, em 31/07/2020, de juros sobre capital próprio, 
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da Companhia, 
evidenciados em 31/12/2019, no montante de R$ 1.100.000,00 e 
relativo ao período de Janeiro/2020 a Março/2020, os quais deve-
rão ser pagos em ocasião oportuna, na forma a ser recomendada 
por este Conselho de Administração e deliberada pela Assembleia 
Geral, devem ser imputados aos dividendos mínimos obrigató-
rios do exercício fi ndo em 31/12/2020, conforme Estatuto Social 
da Sociedade em sua cláusula, Capítulo VI, Artigo 23 §1º e §2º.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 
ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
JUCESP nº 378.803/20-7 em 15/09/2021.

Balanço Patrimonial - R$ 31.12.2020 31.12.2019
Ativo/Circulante 24.538.252 17.014.531
Caixa e Bancos 2.386.774 9.089
Clientes 8.064.578 5.039.463
Aplicações Financeiras 855.985 724.969
Estoques 8.103.592 9.463.268
Adiantamentos 4.339.644 1.252.477
Impostos a Compensar 137.859 103.284
Outros  649.820 421.980
Não Circulante: Realizado a Longo Prazo  3.566.444 5.335.322
Impostos a Compensar 805.047 2.560.497
Depositos Judiciais 2.761.397 2.774.825
Permanente 8.215.211 8.955.280
Empresa Controlada 666.295 666.295
Imobilizado 7.548.916 8.288.985
Total do Ativo 36.319.907 31.305.133

Balanço Patrimonial - R$ 31.12.2020 31.12.2019
Passivo/Circulante 12.877.811 8.728.468
Fornecedores 4.122.920 1.759.499
Financiamentos 3.673.854 3.066.107
Impostos a Pagar 196.815 165.134
Encargos Sociais 783.788 1.307.357
Provisão de Férias 510.042 682.647
Contas a Pagar 343.142 232.283
Dividendos a Pagar 2.000.000 1.133.548
Importações a Pagar 390.063 97.481
IRPJ e Contrib.Social a Pagar 436.787 -
Juros s/Capital Proprio 420.400 284.411
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 3.697.524 5.895.289
REFIS 1.289.278 1.542.860
Financiamentos 2.408.247 4.352.429
Patrimônio Líquido 19.744.572 16.681.375
Capital Social 6.600.000 6.600.000
Reserva de Capital 3.955 3.955
Reserva Legal 881.172 647.294
Reserva de Lucros 1.943.266 1.499.594
Lucros  Acumulados 10.316.178 7.930.532
Total do Passivo 36.319.907 31.305.133

Demonstração do Resultado - R$ 31.12.2020 31.12.2019
Receita Operacional Bruta 55.307.649 52.068.033
Impostos e Outras Deduções 11.052.559 9.475.918
Receita Operacional Liquida 44.255.090 42.592.115
Custo dos Produtos Vendidos 30.024.522 28.231.626
Lucro Bruto 14.230.568 14.360.489
Despesas com Vendas 1.332.484 1.546.143
Despesas Administrativas 4.785.454 4.893.699
Impostos e Taxas 173.630 323.625
Despesas Financeiras 1.583.548 1.726.843
Receitas Financeiras (104.641) (141.540)
Outras Recursos Operacionais (469.789) (501.983)
Resultado Operacional 6.929.883 6.513.701
Outras Receitas (1.895) (4.779.907)
Contribuição Social 613.894 988.233
Resultado Antes Imposto de Renda 6.317.884 10.305.375
Provisão para Imposto de Renda 1.640.335 2.771.923
Resultado do Exercício 4.677.550 7.533.453

Notas Explicativas: 1 - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de 
conformidade com as disposições da Lei n° 11638/2007 e MP 449/2008. 2 - As 
Despesas e Receitas Financeiras registradas segundo o regime de competência. 
3 - Os estoques de Matérias Primas e Materiais Auxiliares estão registrados ao 
custo médio de aquisição e não excedem o valor de mercado, aos Produtos em 
Processo e Produtos Acabados, estão agregados os gastos gerais de fabricação e 

não excedem ao valor de mercado. 4 - O imobilizado está registrado ao custo de 
aquisição corrigido e as depreciações  calculadas pelo método linear, de acor-
do com as taxas ofi ciais aceitas pela legislação em vigor. 5 - O Capital Social é 
representado por 13.460.324 ações ordinárias sem valor nominal. 6 - Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para 
reais pelas taxas de câmbio vigentes na data de encerramento dos balanços.

Marcia Quintão Nadalini Gonçalves - Diretora Presidente Alfredo Izar - Contador - CRC SP 1/SP/153324/O-7

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido - R$
 Capital Reserva de Capital Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total
Saldos em 31.12.2019 6.600.000 3.955 647.294 1.499.594 7.930.532 16.681.375
Resultado do Exercício - - 233.877 2.443.672 4.677.550 7.355.099
Provisão para Dividendos - - - (2.000.000) - (2.000.000)
Reservas Lucros - - - - (2.443.672) (2.443.672)
Reserva Legal - - - - (233.877) (233.877)
Ajustes de Exercícios anteriores - - - - 385.647 385.647
Saldos 31.12.2020 6.600.000 3.955 881.172 1.943.266 10.316.178 19.744.572

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - R$
Resultado do Exercício 4.677.550
(+) Depreciações 1.254.478
Variação Ativos e Passiv.Operacionais: 41.872
Redução Conta Clientes (3.025.115)
Aumento Conta Estoques 1.359.676
Redução Impostos a Compensar 1.720.876
Aumento Outros Ativos (3.301.578)
Aumento Conta Fornecedores 2.363.420
Aumento Provisão de Férias (172.605)
Dividendos Pagos 866.452
Redução Parcelamento REFIS (253.582)
Aumento Outros Passivos 484.328
Atividades de Investimentos: (514.409)
Aquisição de Imobilizado (514.409)
Atividades de Financiamentos: (2.950.789)
Novos Financiamentos (1.336.436)
Reservas de Lucros (1.614.353)
Variação Liquida do Caixa ou equiv.de Caixa 2.508.702
Caixa equiv.Caixa no inicio do período 734.058
Caixa equiv.Caixa no fi nal do período 3.242.759
Variação 2.508.702

Engrecon S.A
CNPJ n° 60.554.219/0001-64

Relatório da Diretoria
Srs.Acionistas, Srs.Acionistas, de acordo com as disposições estatutárias estamos apresentando as Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo em 31/12/20.

www.engrecon.com.br
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RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edit al virem e interessar possa que, por 22º Tabelião de Notas de São Paulo - Capit al,
foi lhe apresentado, para registro, a escritura de 26 de janeiro de 2021, do 22º Tabelião
de Notas da Capital-SP (livro 4.790/págs.083/086), pela qual PAULO HENRIQUE
EGYDIO, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 12.742.747-8-
SSP/SP, CPF nº 058.313.318-57 e sua mulher FERNANDA ALINE SANCHES EGYDIO,
brasileira, fonoaudióloga, portadora da cédula de identidade RG nº 28.180.280-4-SSP/
SP, CPF nº 261.219.098-89, casados desde 30/04/2002, pelo regime da comunhão
parcial de bens, nos termos da certidão de casamento matriculada sob nº 115030 01 55
2002 2 00104 147 0006064-06, do Oficial de Registro de Civil das Pessoas Naturais do
24º Subdistrito – Indianópolis desta Capital, residentes e domiciliados na Avenida Hélio
Pellegrino nº 374, apartamento nº 11, 1º pavimento da torre 2, Edifício Plátanos, Vila
Nova Conceição, INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711
e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em UM APARTAMENT O nº 11, localizado no 1º pavimento da Torre
2 – Edifício Plátanos, situado na Avenida Hélio Pellegrino nº 374, em Indianópolis - 24º
Subdistrito, com as áreas privativas: 1.153,450m², depósito 7,050m², total 1.160,500m²,
uso comum 401,043m²m, total 1.561,543m², fração ideal 0,027122, cabendo-lhe o
direito de uso do depósito nº 14 localizado no 3º subsolo e 7 vagas indeterminadas para
automóveis de passeio sujeitas a manobristas, na garagem coletiva localizada nos
subsolos, registrado sob o n° 4, na matrícula n° 208.917, em 06 de fevereiro de 2019,
neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na
imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo,
03 de março de 2021. 05. 08 e 09/03

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020
Data, Hora e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2020, às 10h00, por videoconfe-
rência por meio de plataforma digital, estando todos os participantes na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 
124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas 
representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. Constituição da Mesa: Pre-
sidente: Sr. Fabio Arturo Corrias; e Secretária: Sra. Priscila Costa Russo. Ordem do Dia: o exame, 
discussão e aprovação da seguinte matéria: eleger o Sr. Julio de Albuquerque Bierrenbach como 
membro do Comitê de Auditoria. Deliberações: Examinando o item constante da ordem do dia, os 
acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: foram examinadas, discutidas e aprova-
das, pela unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, a eleição do seguinte membro efe-
tivo do Comitê de Auditoria, nos termos da Resolução CNSP nº 321/2015, artigo 134: o Sr. Julio de 
Albuquerque Bierrenbach, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.243.274-4, 
inscrito no CPF/MF sob nº 094.031.327-87, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, na Rua João de Souza Dias, nº 881, apartamento 191, Campo Belo, 04618-003, o qual exercerá 
a função de presidente do Comitê de Auditoria. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da 
ata lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 27 de abril de 2020. Mesa: Fabio Arturo Cor-
rias - Presidente; Priscila Costa Russo - Secretária. Acionistas Presentes: Swiss Reinsurance 
Company Ltd. Por: Frederico Santana Knapp - Cargo: Procurador. Swiss Re Reinsurance Holding 
Company Ltd. Por: Frederico Santana Knapp - Cargo: Procurador. JUCESP nº 549.157/20-6 em 
03/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balanço patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

REC 2017 Empreendimentos e Participações VI S.A.
CNPJ: 26.929.617/0001-80

Demonstrações Financeiras

Ativo 2020 2019
Circulante 77.973 482.646
Caixa e equivalentes de caixa 46.992 9.630
Contas a receber 23.523 440.387
Imóveis a comercializar 7.395 31.413
Tributos a recuperar 52 1.216
Outros créditos 11  -
Total do ativo 77.973 482.646
Passivo 2020 2019
Circulante 67.350 68.331
Fornecedores 18.680 22.743
Obrigações fiscais RET 24.271  -
Tributos e contribuições 85 338
Imposto de renda e contribuição social 2 21
Dividendos a pagar 21.639 21.639
Tributos e contribuições diferidos 2.673 21.416
Outras contas a pagar  - 2.174
Não circulante 250 215.569
Debentures  - 207.386
Permuta 250 8.183
Patrimônio líquido 10.373 198.746
Adiantamento para futuro aumento de capital 170 60.957
Capital social 100 68.316
Reservas de lucro 10.103 69.473
Total do passivo e do patrimônio líquido 77.973 482.646

2020 2019
Receita operacional líquida  194.349  493.698
Custo dos imoveis vendidos  (116.945)  (385.538)
Lucro bruto  77.404  108.160
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (322)  (558)
Comerciais  -  (6)
Tributárias  (15)  (1)
Outras receitas e despesas operacionais  1  (25)
Lucro operacional antes do resultado financeiro  77.068  107.570

REC 2017 Empreendimentos e Participações VI S.A.

Jefferson Baptista Tagliapietra
Diretor - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado
Contador - CRC: 1SP-257949/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Demonstraça do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de reais)
2020 2019

Resultado financeiro
Receitas financeiras  24  487
Despesas financeiras  (232)  (505)
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social  76.860  107.552

Imposto de renda e contribuição social correntes  (12.230)  (153)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  8.997  (10.280)
Lucro líquido do exercicio  73.627  97.119

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - (Em milhares de Reais)
Adiantamento para Reserva de lucros Total do

Capital futuro aumento Reserva Retenção Subtotal Prejuízos Lucros patrimônio
social de capital  legal  de lucros reservas acumulados  acumulados   líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018  68.316  26.874  -  -  -  (6.007)  -  89.183
Adiantamento para futuro aumento de capital - 34.083 - - - - - 34.083
Lucro líquido do exercício - - - - - - 97.119 97.119
Destinação dos lucros:
 Absorção de prejuízos - - - - - 6.007 (6.007) -
 Constuição de reserva legal - - 4.556 - 4.556 - (4.556) -
 Dividendos minimos obrigatórios - - - - - - (21.639) (21.639)
 Constuição de reserva lucros - - - 64.917 64.917 - (64.917) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 68.316 60.957 4.556 64.917 69.473  -  - 198.746
Adiantamento para futuro aumento de capital - 73.860 - - - - - 73.860
Aumento de capital social 134.647 (134.647) - - - - -  -
Redução de capital (202.863) - - - - - - (202.863)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 73.627 73.628
Destinação dos lucros:
Constituição de reserva legal - - 3.682 - 3.682 - (3.682)  -
 Dividendos minimos obrigatórios - - - - - - (17.486) (17.486)
Dividendos adicionais - - - (86.557) (86.557) - (28.953) (115.510)
 Constuição de reserva lucros - - - 23.505 23.505 - (23.505)  -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 100 170 8.238 1.865 10.103 -  - 10.373

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 17ª VARA CÍVEL - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1050562-89.2020.8.26.0100. A MMª Juíza
de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
LUCIANA BIAaGIO LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSÓRCIO
LIGAÇÃO IMIGRANTES, sociedade limitada de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 14.763.260/0001-23, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL por par te de SILT CONSTRUÇÕES E ENGE-
NHARIA LTDA., alegando em síntese: “A EXEQUENTE é credora da EXECUTADA no
valor de R$ 118.075,09 (cento e dezoito mil, setenta e cinco reais e nove centavos)
em decorrência do contrato de prestação de serviço celebrada entre as partes. A
EXECUTADA não cumpriu com os pagamentos estabelecidos na avença, fato que
ocasionou protestos junto ao respectivo tabelionato de protestos de títulos. Com
isso a EXEQUENTE pleiteia a condenação da EXECUTADA no valor de R$ 118.075,09
(cento e dezoito mil, setenta e cinco reais e nove centavos), devidamente atualizado
na forma da legislação vigente (Tabela prática TJSP), além de custas processuais,
honorários advocatícios em 10% e demais cominações legais”. Encontrando-se a
Executada em lugar incerto ou não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL
para os atos e termos da ação proposta e para que, realize pagamento do valor
principal acrescido de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios calculados
sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação, a
executada será considerada revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2021.

05 e  06/03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 2ª VARA CÍVEL
- Avenida Pires do Rio, 3915 - sala 14 - Itaquera - CEP 08240-000 - Fone: (11)
3489-2219 - São Paulo-SP - E-mail: itaquera2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1021003-17.2016.8.26.0007. O MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr. ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
MARIA LUCILEIDE DE JESUS SILVA, brasileiro, CPF 287.884.388-64, com ende-
reço à Rua Cristiano Lobe, 41, apto. 41 A, Cidade Tiradentes, CEP 08475-340,
SãoPaulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto
o veículo VW Gol 1.0, ano 2012/2013, cor prata, placas OLR 8263, chassi
9BWAA05U2PD057381, Renavam 474503856, com consolidação da propriedade
plena do bem no patrimônio do autor, o qual foi adquirido pelo réu nos termos do
contrato com alienação fiduciária em garantia de nº 30410-81646852, de 19.09.2013,
face ao não pagamento das parcelas. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou CONTESTE o
feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20 dias supra. Não sendo contestadaa
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 02 de março de 2021.

05  e  06/03
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EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional 
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. Executada:  
Jemap Eletromecanica Ltda EPP e Adelson Paruci. CNPJ: 55.031.066/0001-30. Execução nº: 1008698-50.2015.8.26.0002. 
Classe Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com 
prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) que lhes move Iresolve 
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN 

dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2020.                 B - 05 e 06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030981-36.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO RODRIGUES, Brasileiro, Solteiro, RG 32252811, CPF 302.398.788-25, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Armando Hussein Ali Mourad e outro, objetivando 
o pagamento de R$ 12.630,00, corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, 
referente aos danos materiais para conserto do veiculo de placa CWG-2612. 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 

sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será nomeado curador especial em caso de 
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.                                B - 05 e 06
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CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF nº 11.656.505/0001-25

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Nota
Capital
social

Reserva
legal

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2018 288.750 36.957 202.306 528.013
Lucro líquido do exercício - - 124.376 124.376
Constituição de reserva legal - 6.218 (6.218) -
Distribuição de JCP 14.c - - (32.492) (32.492)
Distribuição de dividendos 14.c - - (60.000) (60.000)
Saldos em 31/12/2019 288.750 43.175 227.972 559.897
Lucro líquido do exercício - - 126.261 126.261
Constituição de reserva legal - 6.314 (6.314) -
Distribuição de JCP 14.c - - (27.351) (27.351)
Saldos em 31/12/2020 288.750 49.489 320.568 658.807

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de CaixaDemonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado Abrangente

1. Contexto Operacional: A Ctrens - Companhia de Manutenção (“Compa-
nhia”), com sede localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 81, 
é uma sociedade anônima de capital fechado e propósito específico, consti-
tuída em 18/02/10, com o objetivo exclusivo de explorar a concessão admi-
nistrativa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
e de revisão geral, bem como de modernização da frota da Linha 8 - Diaman-
te, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. De acordo com 
o Contrato de Concessão Administrativa - CCA, o objeto social da Compa-
nhia não poderá, sob nenhuma hipótese, ser alterado, e qualquer alteração 
societária, fusão, cisão ou incorporação também deverá ser submetida à 
aprovação da CPTM. A Companhia é investida das empresas CAF Invest-
ment Projects S.A. (“CAF IP”), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. 
(“CAF Espanha”) e CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“CAF Brasil”), 
conforme detalhes descritos na nota  nº 14. CCA: Em 19/03/10, a Compa-
nhia e a CPTM celebraram o CCA, com prazo de 20 anos, para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e moderni-
zação da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM, conforme detalhes a seguir: 

Diamante da CPTM, totalizando 288 carros ferroviários, com fornecimento 
de materiais, insumos e equipamentos, consistindo em três etapas, confor-
me segue: - A 1ª etapa compreendeu a manutenção preventiva e corretiva 
de 204 carros ferroviários que compunham a frota operante, no estado em 
que se encontravam. Essa fase foi encerrada em 01/2012. - A 2ª  etapa 
compreendeu, além da manutenção preventiva e corretiva prevista no item 
anterior, a manutenção preventiva e corretiva da frota operante já moderni-
zada, até a completa modernização da frota. Essa fase foi encerrada em 
04/2013. - A 3ª  etapa compreende a manutenção preventiva e corretiva de 
toda a frota operante modernizada (288 carros ferroviários), totalmente re-
novada, até o fim do prazo da concessão, que é de 20 anos a partir da assi-
natura do Contrato. A contraprestação da manutenção preventiva e correti-
va e da revisão geral é remunerada mensalmente e de acordo com a 
quantidade de trens disponibilizados, o tipo do serviço efetuado e o coefi-
ciente de mensuração de desempenho avaliado pela CPTM, cujos preços e 
condições comerciais foram acordados entre as partes no Contrato e são 
reajustados anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Con-

-
dernização, que consiste na renovação (fornecimento de trens novos) total 

renovação da frota é remunerada mensalmente, a partir do 20º mês da con-
cessão, por ocasião do recebimento do primeiro trem novo até o fim do prazo 
da concessão, nos termos constantes do CCA. Os preços e as condições co-
merciais foram acordados entre as partes no Contrato e são reajustados 
anualmente com base na variação do IPC-FIPE. De acordo com o CCA, o 
pagamento das contraprestações mensais citadas é objeto de garantias 
prestadas pela CPTM. Em 05/07/19 foi assinado um aditivo contratual com 
a CPTM pelo qual se estabelece que os trens da frota modernizada entregue 
pela Companhia também podem ser utilizados na linha 9 - Esmeralda da 
CPTM, sem qualquer alteração nas contraprestações definidas no CCA. En-
tre outras obrigações contratuais, a Companhia deve apresentar um capital 
inicial subscrito de, no mínimo, R$288.750, devendo ser integralizados 
R$30.000 antes da assinatura do Contrato, 12 parcelas de R$18.750 do 7º 
ao 18º mês, 4 parcelas de R$7.500 do 19º ao 22º mês e 1 parcela de R$3.750 
no 23º mês. Em 31/12/20, a Companhia estava adimplente com essa obri-
gação contratual. A Companhia não poderá reduzir seu capital social abaixo 
do valor mínimo antes especificado sem autorização da CPTM. A partir do 3º 
ano até o fim da concessão administrativa, o patrimônio líquido da Compa-
nhia deverá corresponder ao maior valor entre: (a) 10% do ativo permanen-
te; e (b) valor mínimo de R$30.000, atualizado pelo IPC-FIPE. Em 31/12/20, 
a garantia prestada pela Companhia, no valor de R$41.959 (R$39.667 em 
31/12/19), sob forma de fiança bancária, tendo como beneficiária a CPTM, 
destina-se ao ressarcimento de custos e despesas incorridas por esta, em 
face do eventual inadimplemento da Companhia. Todos os bens vinculados 
à concessão administrativa, exceto bens de capital, adquiridos, produzidos 
e implantados pela Companhia para execução da prestação de serviços 
objeto do Contrato, serão revertidos à CPTM, sem nenhuma contraprestação 
adicional. Contratos entre partes relacionadas: A Companhia contratou 
serviços de partes relacionadas no Brasil e no exterior para ser auxiliada na 
execução do CCA anteriormente citado, cujos detalhes estão descritos a 

trens - tem como objetivo principal a assessoria da CAF Brasil à Companhia, 
em relação ao contrato de manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM comentado anteriormente. Os 
serviços prestados pela CAF Brasil à Companhia abrangem assessoria téc-
nica (“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela Companhia, 
assessoria na gestão de compras e utilização de materiais adquiridos e 
empregados nos serviços prestados à CPTM, de forma que a Companhia 
obtenha o equilíbrio financeiro conforme definido nesse Contrato. A remune-
ração por essa assessoria ocorre mensalmente de acordo com a quantidade 
de trens disponibilizados pela CPTM à Companhia, para prestação de servi-
ços cujos preços e condições comerciais foram acordados entre as partes no 
Contrato e são reajustados mensalmente com base na variação do IPC-FI-
PE. A CAF Brasil assume as responsabilidades quanto aos serviços presta-
dos pela Companhia à CPTM, desde que estejam sob sua gerência e asses-

trens - tem como objetivo principal a assessoria da CAF S.A. à Companhia, 
em relação ao contrato de manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM comentado anteriormente. Os 
serviços prestados pela CAF S.A. à Companhia abrangem investigação téc-
nica de problemas de confiabilidade e disponibilidade, desenvolvimento de 
planos de ação para aumento de confiabilidade, desenvolvimento da área de 
engenharia de manutenção, configuração e implementação do sistema de 
gerenciamento de manutenção, auditoria para certificação de fornecedores 
e qualquer outro “know-how” relacionado com a manutenção de trens e 
atividades correlatas. A remuneração por essa assessoria ocorre mensal-
mente representando um percentual das receitas da Ctrens pela prestação 

residencial - tem como objeto a locação de parte do espaço do imóvel da CAF 
Brasil localizado em Hortolândia pelo período de 07/2020 a 12/2024. A re-
muneração pela locação ocorre mensalmente de acordo com um valor fixo 
estipulado no contrato entre as partes. 2. Base de elaboração das de-
monstrações financeiras e resumo das principais práticas contábeis: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreen-
dem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. Em conformidade com o OCPC 07 - Evidenciação na 
Divulgação dos Relatórios Contábil - Financeiros de Propósito Geral, a Admi-
nistração declara que todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão evidenciadas e correspon-
dem às práticas utilizadas na sua gestão. As principais práticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras e os principais 
julgamentos e estimativas contábeis adotados pela Administração. Base de 
elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensu-
rados aos seus valores justos, se houver, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente baseia-se no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. A elaboração de demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer 
que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas es-
timativas e premissas incluem a provisão para IR e CS diferidos e o cálculo 
da margem interna de retorno do modelo econômico relativo ao CCA. A liqui-
dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao proces-
so de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas 
pelo menos anualmente. As principais práticas contábeis descritas a seguir 
foram aplicadas de forma consistente para os exercícios apresentados: a) 
Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita: A operação de 
concessão administrativa é registrada segundo a interpretação técnica ICPC 
01 (R1) - Contratos de Concessão, a qual estabelece o tratamento contábil 
para esse tipo de operação. Ativos, passivos, receitas e despesas são apu-
rados de acordo com o regime de competência. As despesas e os custos fo-
ram reconhecidos quando incorridos. A Companhia reconheceu as receitas 
provenientes da prestação de serviços de modernização de trens e as recei-
tas provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva e de revisão geral de trens, em conformidade com o pronunciamen-
to técnico CPC 47 - Receita. A receita de prestação de serviços é apresenta-
da líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre estas. b) 
Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: Os 
itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em reais - 
R$, moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras, que 
representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia 
opera. c) Transações e saldos em moeda estrangeira: As transações em 
moeda estrangeira são convertidas na moeda funcional da Companhia (re-
ais - R$), utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. 
Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigen-
te nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. Os ganhos e 
as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado, na rubrica 
“Variação cambial, líquida”. d) Instrumentos financeiros: Classificação e 
mensuração de ativos e passivos financeiros: A CPC 48 retém em grande 
parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e mensu-
ração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias 
do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos 
e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos e passivos 
financeiros segundo a CPC 48 é geralmente baseada no modelo de negócios 
no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos 
de caixa contratuais. Conforme a CPC 48, no reconhecimento inicial, um 
ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) instrumento de 
dívida; VJORA - instrumento patrimonial; ou valor justo por meio de resulta-
do (“VJR”). As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração 
subsequente dos ativos financeiros: Ativos financeiros mensurados a VJR: 
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado 
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. 
Ativos financeiros mensurados a custo amortizado: Esses ativos são men-
surados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por “Impairment”. 
A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o “Impairment” são reconhe-
cidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reco-
nhecido no resultado. Instrumentos de dívidas ao VJORA: Esses ativos são 
mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros 
são calculados utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cam-
biais e perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidos no resul-
tado. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassifica-
do para o resultado. Instrumentos patrimoniais ao VJORA: Esses ativos são 
mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reco-
nhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente 
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros re-
sultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados 
para o resultado. Sob a CPC 48, um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado 

objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contra-

caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se 
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado 

tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de 

fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um 
instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Compa-
nhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes 
no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). 

Nota 2020 2019
Ativo / Circulante 403.421 315.542
Caixa e equivalentes de caixa 3 95.621 49.838
Contas a receber de clientes CP 4 296.563 252.978
Estoques 5 6.204 6.433
Impostos a recuperar CP 6 4.452 5.549
Despesas antecipadas 483 668
Outros créditos CP 98 76
Não Circulante 1.077.658 1.102.722
Contas a receber de clientes 4 967.129 994.071
Aplicações financeiras 3 54.151 54.984
Impostos a recuperar 6 44.855 49.386
Direito de uso 8 10.117 113
Imobilizado 7 507 373
Outros créditos 899 3.795
Total do Ativo 1.481.079 1.418.264
Passivo e Patrimônio Líquido / Circulante 110.573 157.553
Arrendamentos a pagar 9 2.292 77
Empréstimos - Partes relacionadas 11 397 708
Financiamento bancário 12 88.745 73.044
Fornecedores 1.655 1.488
Fornecedores - partes relacionadas 11 9.614 8.862
Obrigações tributárias 10 4.647 4.441
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.947 1.842
Provisão para riscos fiscais e trabalhistas 13 1.154 906
Juros sobre o capital próprio a pagar
  e dividendos 11 – 66.103
Outras obrigações 122 82
Não Circulante 711.699 700.814
Arrendamentos a pagar 9 8.034 42
Juros sobre o capital próprio a pagar
  dividendos 11 23.249 –
Empréstimos - Partes relacionadas 11 33.667 33.600
Financiamento bancário 12 449.778 483.482
IR e contribuição social diferidos 15 196.971 183.690
Patrimônio Líquido 658.807 559.897
Capital social subscrito 14 288.750 288.750
Reserva legal 14 49.489 43.175
Lucros acumulados 320.568 227.972
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 1.481.079 1.418.264

Nota 2020 2019
Receita Operacional Líquida 18 93.328 85.863
Custo dos Produtos Vendidos 
  e Serviços Prestados 19 (85.401) (80.626)
Lucro Bruto 7.927 5.237
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas 19 (3.906) (3.624)
Outras receitas (despesas) operacionais,
  liquidas 20 (247) 2.316
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 3.774 3.929
Resultado Financeiro: Receitas financeiras 16 213.037 220.300
Despesas financeiras 16 (39.797) (52.532)
Variação cambial, líquida 16 – (29)
Lucro antes do IR e da CS 177.014 171.668
IR e CS: Correntes 15 (37.473) (30.780)
Diferidos 15 (13.280) (16.512)
Lucro Líquido do Período 126.261 124.376
Lucro Líquido do Período por Ação - R$ 0,4373 0,4307
Quantidade de ações no fim do período 288.750.000 288.750.000

2020 2019
Lucro Líquido do Exercício 126.261 124.376
Resultado Abrangente Total do Exercício 126.261 124.376

Fluxo de Caixa das Atividades
  Operacionais Nota 2020 2019
Lucro líquido do exercício 126.261 124.376
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
  com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação 7 64 136
IR e contribuição social diferidos 15 13.281 16.511
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 16 (210.931) (215.602)
Provisão para riscos 13 248 (2.848)
Encargos sobre empréstimos com 
  partes relacionadas 16 2.041 3.189
Juros sobre empréstimos e financiamentos 16 36.498 47.546
Rendimentos de aplicações financeiras 16 (1.947) (4.568)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 194.288 239.705
Estoques 5 229 (1.459)
Impostos a recuperar 5.628 2.829
Despesas antecipadas 185 198
Outros créditos 2.875 (765)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 167 (171)
Fornecedores - Partes relacionadas 11 752 (4)
Obrigações tributárias 33.040 30.784
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 105 199
Outras obrigações 243 66
Caixa gerado pelas atividades operacionais 203.027 240.123
Pagamento de juros sobre empréstimos 
  com partes relacionadas (2.286) (3.227)
Pagamento de juros de financiamento bancário 12 (18.856) (45.728)
Imposto de renda e contribuição social pagos (32.834) (29.361)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 149.051 161.807
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado 7 (198) (460)
Resgate de aplicações financeiras 2.780 5.175
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 2.582 4.715
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Amortização de financiamento bancário - Principal (35.645) (65.613)
Juros sobre o capital próprio pagos (10.205) (33.562)
Dividendos pagos (60.000) (45.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de financiamento (105.850) (144.175)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 45.783 22.347
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 49.838 27.491
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 95.621 49.838
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 45.783 22.347

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financei-
ros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA, 
conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os 
ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode 
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda 
aos requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA 
como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento 
contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível na CPC 
48). Um ativo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, acresci-
do, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição. e) Caixa e equivalentes de caixa: 
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e investimen-
tos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, con-
siderados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, 
os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos 
e da variação cambial auferidos até as datas de encerramento das demons-
trações financeiras, que não excedem o seu valor de mercado ou de realiza-
ção. f) Contas a receber de clientes e estimativa de PCLD: São registradas 
pelo valor faturado ajustado ao valor presente, quando aplicável, deduzidas 
das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. O montante de 
perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa foi estimado com 
base na análise de risco dos créditos, usando uma matriz de provisão com 
base na experiência de perda de crédito histórica do Grupo, ajustada com 
base em fatores específicos aos devedores, nas condições econômicas ge-
rais e na avaliação das condições atuais e projetadas na data do relatório, 
incluindo o valor da moeda no tempo, quando aplicável, além de garantias 
reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, e é considerada 
suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas sobre os valores 
a receber. g) Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produ-
ção, ajustado ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando aplicá-
vel. h) Contrato de Concessão: Conforme mencionado na nota nº 1, a Com-
panhia é uma sociedade anônima de capital fechado e propósito específico, 
constituída exclusivamente para a exploração da concessão administrativa 
celebrada com a CPTM, a qual é registrada com base na interpretação téc-
nica ICPC 01 (R1). Adicionalmente, a Companhia reconheceu as receitas 
provenientes da prestação de serviços de modernização de trens e as recei-
tas provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva e de revisão geral de trens são reconhecidas e mensuradas em 
conformidade com o pronunciamento técnico CPC 47. A contraprestação a 
ser recebida pela Companhia para os serviços de modernização de trens e 
de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral da frota é um rece-
bível reconhecido como um ativo financeiro. O ativo financeiro é mensurado 
ao valor justo de serviços de modernização e manutenção preventiva e cor-
retiva e de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM no reconhe-
cimento inicial. Sobre o recebível referente aos serviços de modernização da 
frota dedicada à Linha 8 - Diamante da CPTM, que será recebido ao longo do 
prazo do CCA, os juros calculados com base no método da taxa de juros 
efetiva são reconhecidos mensalmente no resultado como receita financei-
ra. A liquidação do recebível referente aos serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva e de revisão geral de trens é de curto prazo e, consequente-
mente, não há reconhecimento de juros no resultado. i) Imobilizado: 
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é 
calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil estimado dos bens. A vida útil estimada, os valores residuais e os 
métodos de depreciação são revisados nas datas de encerramento das de-
monstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas 
é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após a 
alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do 
uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um 
item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores rece-
bidos na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. j) 
Passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados por valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações re-
gistradas na demonstração do resultado. k) Provisões: Reconhecidas quan-
do a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como re-
sultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com 
segurança. A provisão é quantificada ao valor presente do desembolso es-
perado para liquidar a obrigação, usando a taxa adequada de desconto de 
acordo com os riscos relacionados ao passivo. l) JCP: Os JCP pagos ou a 
pagar são originalmente contabilizados no resultado como despesa finan-
ceira, sendo posteriormente revertidos na apuração do lucro líquido como 
despesa financeira e demonstrados como destinação dos lucros acumula-
dos na demonstração das mutações do patrimônio líquido, como dividendos 
pagos ou a pagar, segundo a essência da operação. O benefício fiscal dos 
JCP é reconhecido na demonstração do resultado, na rubrica “IR e CS - Cor-
rentes”. m) Obrigações por contratos onerosos: Obrigações presentes resul-
tantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provi-
sões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitáveis para 
satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que 
se espera que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. n) Tributação - 
IR e CS: Impostos correntes: A provisão para IR e CS está baseada no lucro 
tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na de-
monstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou 
dedutíveis em outros períodos, além de excluir itens não tributáveis ou não 
dedutíveis de forma permanente. A provisão para IR e CS é calculada com 
base nas alíquotas vigentes, sendo o IR e a CS calculados às alíquotas de 
25% e 9%, respectivamente. A despesa de IR e CS correntes é calculada 
com base nas leis e nos normativos tributários promulgados nas datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, de acordo com os regula-
mentos tributários brasileiros. A Administração avalia periodicamente as 
posições assumidas na declaração de renda com respeito a situações em 
que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação que 
possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequa-
do, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. Impostos diferidos O IR 
e a CS diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias existentes nas datas de encerramento das demonstrações fi-
nanceiras entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demons-
trações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração 
do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais e base negativa de 
CS, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reco-
nhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos 
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro 
tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporá-
rias dedutíveis possam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos 
diferidos ativos é revisada nas datas de encerramento das demonstrações 
financeiras e, nos casos aplicáveis, quando não for mais provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo 
o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se es-
pera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensu-
rados às alíquotas aplicáveis ao exercício no qual se espera que o passivo 
seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente nas datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as 
consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espe-
ra, nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, recuperar ou 
liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. IR e CS - correntes e dife-
ridos do exercício: O IR e a CS correntes e diferidos são reconhecidos como 
despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relaciona-
dos a itens registrados diretamente em outros resultados abrangentes ou no 
patrimônio líquido, caso em que os impostos também são reconhecidos di-
retamente em outros resultados abrangentes ou no patrimônio líquido. Os 
detalhes estão divulgados na nota nº 15. o) Lucro básico / diluído por ação: 
Calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da 
Companhia, usando a média ponderada das ações ordinárias em circulação 
no respectivo exercício. 
3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras:
a) Caixa e equivalentes de caixa: 2020 2019
Caixa e contas-correntes no País 40.758 2.336
Aplicações financeiras 54.863 47.502
Total 95.621 49.838
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário - 
CDBs e aplicações em Compromissadas, com liquidez imediata e rentabili-
dade de acordo com taxas praticadas pelo mercado e remuneradas por taxas 
que variam de 65% a 98% da variação do Certificado de Depósito Interban-
cário - CDI (entre 60% e 98% em 2019), dependendo do tipo e prazo da 
aplicação, com possibilidade de resgate a qualquer momento, sem riscos de 
mudanças significativas no seu valor contábil.
b) Aplicações financeiras: 2020 2019
Aplicações financeiras vinculadas 54.151 54.984
Total 54.151 54.984
Aplicação referente às obrigações assumidas em conexão com o contrato de 
financiamento assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social - BNDES (nota nº 12), garantia que a Companhia terá de 
manter até o fim do contrato, previsto para 04/2026, motivo pelo qual essa 
aplicação está classificada no ativo não circulante. Essa conta é adminis-
trada pelo Banco Santander e remunerada em cerca de 100% do CDI.
4. Contas a receber de clientes: 2020 2019
Contas a receber - CPTM (a) 61.220 29.751
Trabalhos em andamento (b) 1.212.959 1.227.786
Provisão contas a receber (c) (10.487) (10.488)
Total 1.263.692 1.247.049
Circulante 296.563 252.978
Não circulante 967.129 994.071
(a) Foi firmado em 29/06/20 junto à CPTM um termo de prorrogação de pa-
gamento das parcelas com vencimento em maio e 06/2020 no valor total de 
R$59.501. Tais valores estão sendo recebidos em 6 parcelas iguais sem ju-
ros entre 10/2020 e 03/2021. No encerramento do exercício não havia sal-
dos pendentes de pagamento em relação às datas renegociadas com a 
CPTM. (b) Em 31/12/20 e de 2019, referem-se às contas a receber geradas 
pelos trabalhos realizados na fabricação dos trens novos. (c) Em 31/12/20, 
referem-se às perdas estimadas na realização dos ativos financeiros, reco-
nhecidos de acordo com o pronunciamento técnico CPC 48.
5. Estoques: 2020 2019
Material para manutenção 6.203 6.425
Adiantamentos a fornecedores 1 8
Total 6.204 6.433
6. Impostos a recuperar: 2020 2019
ICMS 913 916
Provisão para não realização de ICMS (913) (914)
COFINS 40.477 43.892
PIS 8.787 9.528
Antecipações de IRPJ – 849
Antecipações de CSLL – 619
IRRF sobre aplicações financeiras 43 45
Total 49.307 54.935
Circulante 4.452 5.549
Não circulante 44.855 49.386
A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e 
a provisão para perdas necessária de acordo com as projeções de utilização 
desses créditos. Os impostos classificados no longo prazo são recuperados 
linearmente durante a vigência do contrato. 7. Imobilizado e Intangível:

Taxa média 
anual de 

depre-
ciação - %

2020 2019

Custo

Depre-
ciação 

acumu-
lada

Valor 
residual

Valor 
residual

Máquinas e equipamentos 10 212 (32) 180 117
Ferramentas 10 115 (28) 87 74
Móveis e utensílios 10 29 (24) 5 8
Ferramentas
Equipamentos de informática 20 154 (45) 109 46
Instalações 10 147 (21) 126 128
Total 657 (150) 507 373
A movimentação do ativo imobilizado para os exercícios findos em 31/12/20
e de 2019 é como segue: 2020 2019
Saldo no início do exercício 373 162
Aquisições 198 495
Baixas – (222)
Depreciação (64) (62)
Saldo no fim do exercício 507 373
Em 31/12/20 e de 2019, a Companhia não possuía bens imobilizados dados 
como penhora e aval em operações de empréstimos e financiamentos ban-
cários, nem arrolados em defesa de processos judiciais. 8. Direito de uso:

2020
Prazo médio dos 

contratos de arrendamento Custo
Depreciação 

acumulada
Valor

líquido
Edifício (*) De 2020 a 2024 11.338 (1.260) 10.078
Veículos De 2019 a 2021 188 (149) 39
Total 11.526 (1.409) 10.117

Passivos - custo amortizado: 
Fornecedores - Terceiros 1.655 1.488
Fornecedores - Partes relacionadas 9.614 8.862
Empréstimos e financiamentos - Terceiro 538.523 556.526
Empréstimos e financiamentos - 
  Partes relacionadas 34.064 34.308
Total 583.856 601.184
Fatores de risco financeiro: a) Risco de crédito: O risco de crédito refere-
se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratu-
ais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Atualmente, a 
Companhia mantém transações comerciais com empresas e órgãos gover-
namentais e também com partes relacionadas conforme detalhado na nota  
nº 11. Embora não exista histórico de perdas de créditos sofridas pela em-
presa e não há recebíveis com atraso em 31/12/20, a Administração avalia 
que existe uma possibilidade de perda nos seus recebíveis a qual foi provi-
sionada em 2020 em consonância com o pronunciamento técnico CPC 48 
(nota  nº 4). Adicionalmente, a Companhia provisionou o risco de crédito das 
operações que mantém em instituições financeiras com as quais opera. b) 
Risco de taxa de câmbio: O risco associado decorre principalmente de com-
promissos de compras em moeda estrangeira com partes relacionadas e 
caixa mantido em moeda estrangeira. Em 31/12/20, a Companhia não esta-
va sujeita a relevante exposição cambial, uma vez que os empréstimos es-
tavam denominados em reais. A Companhia não contratou instrumento fi-
nanceiro derivativo em 31/12/20 e de 2019 para proteção de sua exposição 
cambial. c) Risco de liquidez
líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decor-
rência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e 
pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda na-
cional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebi-
mentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria. A 
tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Compa-
nhia e os passivos financeiros derivativos a serem liquidados pela Compa-
nhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente 
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores di-
vulgados no quadro abaixo apresentam o valor justo dos passivos financei-
ros da Companhia de acordo com os respectivos vencimentos:

Menos 
de 

1 ano

Entre 1 
e 

2 anos

Entre 2
 e 

5 anos

Acima
de 

5 anos
Em 31/12/20: 
Financiamento bancário 88.745 92.993 317.575 39.210
Empréstimos - Partes relacionadas 397 (67) (201) 33.935

89.142 92.926 317.374 73.145
Em 31/12/19: 
Financiamento bancário 73.044 76.801 267.470 139.211
Empréstimos - Partes relacionadas 708 (67) (201) 33.868

73.752 76.734 267.269 173.079
d) Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital 
são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para 
oferecer retorno aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, 
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
Condizente com outras empresas do setor, a Companhia monitora o capital 
com base na evolução do seu lucro líquido e do retorno sobre o investimento 
(“Return on Investment - ROI”). Esse índice corresponde a: Lucro líquido do 
exercício findo em 31/12/20: 126.261, Capital social: 288.750, Retorno so-
bre o investimento: 0,4373.
18. Receita operacional líquida: 2020 2019
Receita bruta de serviços prestados 132.968 124.082
Impostos incidentes sobre o faturamento (39.640) (38.219)
Total 93.328 85.863
19. Custos e despesas por natureza: 2020 2019
Despesa com serviços de manutenção contratados (51.166) (52.208)
Despesa com serviço de industrialização de trens (610) (576)
Salários e benefícios aos empregados (15.428) (13.738)
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados (16.210) (12.466)
Seguros (1.065) (1.153)
Depreciação direito de uso (1.335) (74)
Depreciação imobilizado (64) (62)
Outras (3.429) (3.973)
Total (89.307) (84.250)
Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (85.401) (80.626)
Despesas gerais e administrativas (3.906) (3.624)
Total (89.307) (84.250)
20. Outras receitas (despesas) operacionais, liquidas:

2020 2019
Provisão / Reversão de provisão riscos (248) 2.888
Outras 1 (572)
Total (247) 2.316
21. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar co-
bertura de seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais si-
nistros, considerando a natureza de sua atividade.
Modalidade Cobertura Vencimento
Riscos nomeados operacionais 464.711 31/12/2020
Vandalismo 57.390 25/01/2021
Terrorismo 255.000 01/02/2021
Responsabilidade civil geral 6.519 01/01/2021
Seguro garantia fiel cumprimento 41.959 13/12/2021
22. Transações não envolvendo o caixa: Operações que não envolveram 
caixa em 2020: 31/12/2020: JCP a pagar e dividendos: 23.249, Ativos de 
direito de uso: 11.338. 23. Autorização para emissão das demonstrações 
financeiras: As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas e 
autorizadas para emissão pela Diretoria em reunião ocorrida em 11/02/21. 

Diretoria: 
Cleverson Rodrigues da Silva - Diretor Geral

Alessandre Edo Tosco - Diretor
Renata Cristina Teixeira - Contadora CRC 1SP 195024/O-4

Custo Edifícios Veículos Total
Saldo em 31/12/19 – 187 187
Adições 11.338 1 11.339
Baixas – – –
Saldo final em 31/12/20 11.338 188 11.526
Depreciação: Saldo em 31/12/19 – (74) (74)
Adições (1.260) (75) (1.335)
Baixas – – –
Saldo final em 31/12/20 (1.260) (149) (1.409)
Direito de uso líquido:
 Saldo em 31/12/20 10.078 39 10.117
Taxa anual média de depreciação 22% 37%
(*) Refere-se ao contrato de arrendamento com a parte relacionada CAF 
Brasil conforme descrito na nota nº 1. 9. Arrendamentos a pagar:  
A Companhia possui contratos de arrendamentos relacionados ao direito de 
uso de edifícios e veículos que possuem encargos anuais pré-fixados, 
conforme segue: Vencimentos 2020 2019
Moeda nacional: Arrendamento 2020 a 2024 10.326 119
Total 10.326 119
Apresentados em: Circulante 2.292 77
Não circulante 8.034 42
10. Obrigações tributárias: 2020 2019
COFINS 720 920
PIS 156 199
IRPJ 1.953 –
CSLL 386 –
IRRF 641 1.079
ISS 573 540
INSS 33 27
Outras 185 1.676
Total 4.647 4.441
11. Partes relacionadas: Passivo Transações

2020 2019 2020 2019
CAF Espanha: Contas a pagar (a) 1.612 1.540 – –
Juros sobre o capital próprio 232 61 – –
Dividendos – 600 – –
Assessoria (a) – – 9.445 9.106
Compras (a) – – – 270
CAF Brasil: Contas a pagar (a) 8.002 7.322 – –
Juros sobre o capital próprio 232 61 – –
Dividendos – 600 – –
Direito de uso edifício 10.078 – – –
Passivo arrendamento financeiro
  circulante 2.292 – – –
Passivo arrendamento financeiro 
  não circulante 8.034 – – –
Assessoria (a) – – 38.422 39.839
Compras – – 7.372 5.732
Depreciação e juros de direito
  de uso edifício – – 1.739 –
CAF IP: Empréstimos (b) 33.667 33.600 – –
Juros e encargos sobre empréstimos (b) 397 708 2.041 3.189
Juros sobre o capital próprio 22.785 5.981 – –
Dividendos – 58.800 – –
Total 87.331 109.273 59.019 58.136
Contas a pagar 9.614 8.862 – –
Juros sobre o capital próprio a pagar 23.249 6.103 – –
Dividendos – 60.000 – –
Empréstimos - Circulante 397 708 – –
Empréstimos - Não circulante 33.667 33.600 – –
Direito de uso edifício 10.078 – – –
Passivo arrendamento financeiro
  circulante 2.292 – – –
Passivo arrendamento financeiro
  não circulante 8.034 – – –
(a) Os saldos e as transações com a CAF Espanha e a CAF Brasil estão rela-
cionados principalmente aos contratos celebrados no contexto do objeto das 
operações descritas na nota  nº 1 e se referem a faturamento de “know 
how”, prestação de serviço de assessoria e compras de materiais. (b) Em 
21/09/11 e 27/06/12, a Companhia captou empréstimos da CAF IP nos va-
lores de R$11.270 e R$22.730, respectivamente, com incidência de juros 
indexados ao CDI e vencimento do principal em 20/12/26 e dos juros a partir 
de 01/2013. 12. Financiamento bancário: A Companhia firmou contrato 
com o BNDES, no valor de R$946.890, para financiamento do projeto de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral e modernização da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM. O principal 
está sendo pago em 160 parcelas mensais, desde 15/01/13. Até 31/12/20, 
a Companhia havia captado o montante de R$894.075, deduzido de taxa de 
captação paga ao BNDES. O empréstimo está sujeito a juros calculados com 
base na Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e pagos mensalmente. Em 
31/12/20 e de 2019, os juros pendentes de pagamento totalizavam R$1.529 
e R$1.702, respectivamente. A Companhia apresentou ao BNDES como ga-
rantias o penhor de ações e a cessão fiduciária de todos os direitos creditó-
rios. O contrato também está sujeito a cláusulas restritivas de acordo com 
as práticas usuais de mercado, que estabelecem, além de determinadas 
obrigações de praxe, que a manutenção do índice da geração de caixa servi-
ço da dívida não seja inferior a 1,2, além de uma estrutura de capital supe-
rior a 0,24 (patrimônio líquido/ativo total). Em 31/12/20, a Companhia esta-
va adimplente com essas cláusulas. Adicionalmente, conforme descrito na 
nota  nº 3, a Companhia, por força de cláusula contratual, mantém aplicação 
financeira como garantia da referida operação, no montante de R$54.151 
em 31/12/20, restrita até o fim do contrato, previsto para 04/2026. Em 
função do termo de prorrogação de pagamentos firmado junto à CPTM (nota  
nº 4), a Companhia solicitou em 06/2020 a adesão ao “Standstill” Covid-19 
oferecido pelo BNDES, suspendendo assim os pagamentos de amortização 
e juros da dívida no período de julho a 12/2020. Os pagamentos serão reto-
mados em  01/2021, sem alteração do prazo final do financiamento. A mo-
vimentação do financiamento bancário está demonstrada a seguir: Saldo 
em 31/12/19: 556.526, Juros incorridos: 36.498, Pagamento de principal: 
(35.645), Pagamento de juros: (18.856), Saldo em 31/12/20: 538.523. As 
parcelas do passivo têm os seguintes vencimentos anuais: 2020. 2021: 
88.745, 2022: 92.993, 2023: 99.151, 2024: 105.714, entre 2025 e 2026: 
151.920, Total = 538.523. 13. Provisão para riscos fiscais e trabalhis-
tas: A Companhia constituiu, em 31/12/20 e de 2019, provisão para riscos 
tributários, trabalhistas e diversos, os quais englobam temas legais e fis-
cais. O valor foi calculado com base nas melhores informações disponíveis 
no encerramento dos exercícios e, nos casos acompanhados por assessores 
legais, pelos valores que eles consideram prováveis que a Companhia de-
sembolse nos processos em que atuam. A movimentação das provisões 
constituídas está demonstrada a seguir: Saldo em 31/12/19: 906, Adições: 
248, Reversões: –, Saldo em 31/12/20: 1.154. A Companhia não possui 
ações judiciais de natureza tributária e cível que envolvem risco de perda 
classificado pela Administração e por seus assessores jurídicos como pos-
sível. 14. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social autorizado 
e subscrito, conforme Assembleia Geral realizada em 15/03/10, é de 
288.750.000 ações ordinárias nominativas com valor nominal de R$1,00, 
totalmente integralizado, cujas ações estão penhoradas em favor do BNDES 
como garantia do financiamento bancário descrito na nota nº 12. As ações 
estão distribuídas da seguinte forma: Acionistas, Quantidade de ações: 
CAF Investment Projects S.A. (98%): 282.975.000, Construcciones y Auxi-
liar de Ferrocarriles, S.A. (1%): 2.887.500. CAF Brasil Indústria e Comércio, 
S.A. (1%): 2.887.500, Total 288.750.000. As companhias brasileiras de-
vem registrar no Banco Central do Brasil - BACEN os investimentos estran-
geiros e os respectivos lucros capitalizados, para permitir a remessa de di-
videndos ou a repatriação do capital. O capital estrangeiro, em 31/12/20, 
estava registrado no BACEN, e a remessa de dividendos, a repatriação e os 
reinvestimentos externos estão sujeitos à regularização do BACEN. b) Cons-
tituição de reservas e destinação do resultado: A reserva legal é constituída 
à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos 
do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. O 
estatuto social da Companhia prevê a forma de distribuição dos lucros apu-
rados nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, os quais, 
quando distribuídos, são debitados diretamente à rubrica “Lucros acumula-
dos”. c) JCP e dividendos:  Em 30/09/20, foram reconhecidos os JCP (TJLP) 
referentes ao primeiro semestre de 2020, no montante de R$14.001 
(R$11.901 líquidos). Em 31/10/20, foram reconhecidos os JCP (TJLP) refe-
rentes ao período de julho a 10/2020, no montante de R$9.093 (R$7.729 lí-
quidos). Em 30/12/20, foram reconhecidos os JCP (TJLP) referentes ao perí-
odo de novembro e 12/2020, no montante de R$4.257 (R$3.619 líquidos). 
Em função de acordo de “standstill” firmado com o BNDES (nota  nº 12), os 
JSCP reconhecidos durante o ano de 2020 apenas serão pagos a partir de 
2022, motivo pelo qual encontram-se contabilizados no longo prazo. Adicio-
nalmente, respeitando os termos do mesmo acordo, não foram realizadas 
distribuições de dividendos durante o ano de 2020. 15. IR e CS a) Diferidos: 
O IR  e a CS diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros 
atribuíveis às diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativo e pas-
sivo e o respectivo valor contábil. O IR e a CS diferidos têm a seguinte origem:
Impactos com contrapartida no resultado: 2020 2019
Ativo não circulante:
Diferenças temporárias: Provisão para 
  Participação de Lucros e Resultados - PLR – 128
Provisão para riscos 1.154 906
Provisão para não recuperação de crédito de ICMS 913 914
Provisão perda de crédito 10.487 10.488
Provisão obsolescência estoques 1.077 1.183
Diferença contabilização aluguéis CPC 06 206 –
Outras provisões 247 283

14.084 13.902
Alíquota de IR  e CS nominal 34% 34%
Total de IR e CS diferidos ativos 4.788 4.727
Passivo não circulante: Ajuste financeiro pelo CCA 599.540 559.422
Diferença de base RTT x Lei nº 12.973/14 (6.130) (5.254)
Total 593.410 554.168
Alíquota de IR  e CS nominal 34% 34%
Total de IR  e CS diferidos passivos 201.759 188.417
Total de IR  e CS diferidos líquidos (196.971) (183.690)
b) Correntes: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquo-
tas fiscais combinadas e da despesa de IR e CS debitada ao resultado é de
monstrada como segue: 2020 2019
Lucro antes do IR  e da CS 177.014 171.668
Alíquota combinada de IR  e CS 34% 34%
IR  e CS à taxa nominal (60.185) (58.367)
Juros sobre o capital próprio 9.299 11.047
Diferenças permanentes, líquidas 133 28
Despesa de IR e CS (50.753) (47.292)
IR e CS: Correntes (37.473) (30.781)
Diferidos (13.280) (16.511)
16. Resultado Financeiro: Receitas financeiras: 2020 2019
Ajuste financeiro - CCA - ICPC 01 (R01) 210.931 215.602
Rendimentos de aplicações financeiras 1.947 4.568
Outras receitas financeiras 159 130
Total 213.037 220.300
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (2.041) (3.189)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (36.498) (47.546)
Juros arrendamentos financeiros (479) (16)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (219) (459)
Despesa com comissões bancárias (161) (138)
Juros pagos (24) (587)
PIS e COFINS sobre receita financeira (98) (218)
Outras (277) (379)
Total (39.797) (52.532)
Variação cambial, líquida: Variação cambial ativa – 7
Variação cambial passiva – (36)
Total – (29)
Resultado financeiro 173.240 167.739
17. Instrumentos financeiros: Considerações gerais e políticas: A Compa-
nhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos regis-
trados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessi-
dades operacionais e financeiras. São contratadas aplicações financeiras, 
empréstimos com partes relacionadas e instrumentos financeiros derivati-
vos. A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de polí-
ticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, a 
qual é monitorada pela Tesouraria Corporativa do Grupo CAF, na Espanha. 
Políticas para contratação de instrumentos financeiros derivativos: Em vir-
tude das obrigações financeiras assumidas pela Companhia em moedas 
estrangeiras, decorrentes da importação de insumos produtivos, a Adminis-
tração, seguindo diretrizes da Tesouraria Corporativa, pode contratar opera-
ções com instrumentos financeiros derivativos para minimizar riscos cam-
biais, obedecendo aos níveis de exposição vinculados a esses riscos. No 
exercício findo em 31/12/20, não foram contratadas operações com instru-
mentos financeiros derivativos. As transações financeiras ocorridas envol-
vem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Com-
panhia, particularmente aplicações financeiras com vencimentos a curto e 
longo prazo, contas a receber de clientes e contas a pagar. Nas datas de 
encerramento dos exercícios, os saldos contábeis dos ativos e passivos fi-
nanceiros são como segue. Todas as operações com instrumentos financei-
ros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia, da-
das suas características de curto prazo, são próximas ao seu valor justo.
Ativos - Custo amortizado: 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 95.621 49.838
Aplicações financeiras 54.151 54.984
Outros créditos LP 899 3.795
Contas a receber - Terceiros 1.263.692 1.247.049
Total 1.414.363 1.355.666

Relatório do auditor independente sobre
 as demonstrações financeiras

À Administração da Ctrens – Companhia de Manutenção. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras da Ctrens – Companhia de Manuten-
ção (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ctrens – Compa-
nhia de Manutenção em 31/12/20, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Ênfases: Transações com partes relacionadas: 
Conforme notas nº 1 e nº 11 às demonstrações financeiras, a Companhia 
mantém saldos e possui transações em montantes relevantes com partes 
relacionadas, para as quais as condições comerciais são estabelecidas 
entre as partes. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse as-
sunto. Concentração das operações: Conforme mencionado na nota nº 1 às 
demonstrações financeiras, as operações da Companhia estão substancial-
mente concentradas em um cliente. Nossa opinião não contém ressalva re-
lacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 

os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-

sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade ope-
racional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Com-

apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 11/02/2021 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
 CRC nº 2 SP 011609/O-8.

Alessandro Costa Ramos - Contador - CRC nº 1 SP 198853/O-3

Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0061498-64.2018.8.26.0100. O Excelentíssimo Senhor
Doutor Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capit al do Estado de São Paulo, na
forma da lei, FAZ SABER a SINOMAR DO NASCIMENTO, brasileiro, portador da cédula de identidade RG
n o 14.190.169, inscrito no CPF sob o nº 028.395.438-85, que TWIGGY COMÉRCIO DE ROUPAS,
CALÇADOS, BOLSAS E BIJUTERIAS LTDA, ajuizou uma ação incidental de Desconsideração da
Personalidade Jurídica da empresa D’CASTRO ARTEFATOS DE COURO LTDA< /b>, para o fim de ser
o requerido responsabilizado na condição de sócio pelo pagamento das obrigações devidas e consignadas
na respeitável sentença proferida nos autos principais sob nº 1034557-36.2013.8.26.0100. Encontrando-se o
requerido em lugar ignorado, foi determinada sua citação por edital, para que o mesmo, no prazo de 15 dias,
a fluir após o prazo de 20 dias supra, conteste a presente ação, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados pelo requerente. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

J - 05 e 06/03

9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes-SP. EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0008828-74.2010.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública,
do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES
CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a)
Município de São Paulo move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Victoria
Reinholz, Edith Reinholz Leite Vieira, Norival Leite Vieira, João Reinholz Filho, Marília Flório Reinholz, Irene
Reinholz Botelho, Roberto Reinholz, Marialda Merlos Reinholz e Eduardo Hurtado Botelho, objetivando um
terreno situado à Rua L, lote 24, quadra C, Jardim Recanto do Morumbi, no 30º Subdistrito Ibirapuera,
medindo 12,00 metros de frente para a Rua L, confronta pela direita de quem desta rua olha para o terreno,
com o lote 23, onde mede 25,00 metros, pela esquerda com o lote 25, onde mede 25,00 metros; pelos fundos
com o lote 11, onde mede 10,00 metros, encerando a área total de 275,00 metros quadrados- contribuinte n°
170.034.0023-4. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/
41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo-SP.  J - 05 e 06/03

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.

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 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. 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

STMICROELECTRONICS LTDA.
CNPJ/ME nº 53.089.496/0001-88 - NIRE 35.202.747.998

18ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: (i) STMicroelectronics S.A., sociedade suíça, existente 
e constituída em conformidade com as leis da Suíça, com sede na Plan-les-Ouates, 39 Chemin du Champ des 
Filles, Genebra, Suíça, CNPJ 34.663.053/0001-04, representada, por seu bastante procurador, o Sr. Ricardo 
José Biccelli Tortorella, RG 13.945.178-X e CPF 064.573.198-66; e (ii) Stmicroelectronics N.V., sociedade 
holandesa existente e constituída em conformidade com as leis dos Países Baixos, com sede no Aeroporto WTC 
Schiphol, Schiphol Boulevard 265, 1118 BH Schiphol Airport, Amsterdam, Países Baixos, CNPJ 05.817.274/0001-
91, representada, por seu bastante procurador, o Sr. Ricardo José Biccelli Tortorella, acima qualificado, únicas 
sócias da STMicroelectronics Ltda., CNPJ 53.089.496/0001-88, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados perante a JUCESP NIRE 35.202.747.998 (“Sociedade”); têm entre si justo e acordado aprovar a 
Incorporação abaixo descrita, por meio desta alteração ao contrato social da Sociedade, nos termos do artigo 15 
da Instrução Normativa DREI 35, de 2/03/2017, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: I. Incorporação 
da lncard do Brasil Ltda. na Sociedade: 1.1. As sócias examinaram, deliberaram e decidiram sobre os seguintes 
tópicos relacionados à incorporação da Incard do Brasil Ltda., CNPJ 05.591.856/0001-00, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.2.18139577 (“lncard do Brasil”) pela Sociedade 
(“Incorporação”): i. Aprovaram, sem quaisquer reservas ou restrições, o Protocolo de Incorporação e Justificação 
firmado em 31 de dezembro de 2020 (“Protocolo”), entre as administrações da Sociedade e da lncard do Brasil, 
aqui disponibilizado como Anexo l. ii. Ratificaram a indicação de HLB Brasil Advisory Assessoria Empresarial 
Ltda., CNPJ 20.063.642/0001-47, e de seus 3 contadores, (i) André Silva Bueno, RG 18.624.018-1, 
CPF138.720.168-90 e CRC-1SP183861/O-9; (ii) Mariana Saicali Souza, RG 29.120.784-4 SSP/SP, CPF 
342.385.508-89 e CRC-1SP298982/O-3; e (iii) Thiago Barreto de Carvalho, RG 44.918.745-7 SSP/SP, CPF 
371.981.808-09 e CRC-1SP327291/O-7, para avaliar o patrimônio líquido da lncard do Brasil a valor contábil e 
elaborar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da lncard do Brasil com base no balanço apurado em 31/10/20 
(“Laudo de Avaliação”). iii. Aprovaram, sem quaisquer reservas ou restrições, o Laudo de Avaliação a valor contábil 
do patrimônio líquido da lncard do Brasil elaborado pelo Avaliador e emitido em 9/12/20, indicando o valor negativo 
de R$ 30. 305.857,03 correspondente ao patrimônio líquido da lncard do Brasil a valor contábil. O Laudo de 
Avaliação da lncard do Brasil aqui aprovado se torna parte integral dessa alteração como Anexo II. iv. Aprovaram 
a Incorporação de acordo com os termos do Protocolo, com a consequente extinção da lncard do Brasil, com a 
absorção de todos seus ativos e passivos e transferência de todos os seus bens, direitos e obrigações para a 
Sociedade, que será sucessora legal da lncard do Brasil em todos os seus direitos e obrigações, a título universal, 
para todos os devidos fins da lei. v. Após a Incorporação, o capital social da Sociedade permanecerá inalterado, 
conforme detalhado no Protocolo. ii. Autorização à Administração: 2.1. A administração da Sociedade fica 
autorizada pelas sócias a tomar todas e quaisquer providências e firmar todos e quaisquer documentos necessários 
para implementar as deliberações aqui aprovadas, incluindo, dentre outras, o protocolo e atualização dos registros 
da Sociedade perante órgãos governamentais e a realização de quaisquer outras medidas necessárias para a 
implementação da Incorporação. E, por estarem assim justos e contratados, as sócias assinam o presente 
instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença das 2 testemunhas abaixo assinadas. SP, 31/12/2020. 
Sócias: Sócias: STMicroelectronics S.A. pp. Ricardo José Biccelli Tortorella. STMicroelectronics N.V. pp. 
Ricardo José Biccelli Tortorella. JUCESP 68.617/21-5 em 03/02/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INCARD DO BRASIL LTDA.
CNPJ/ME nº 05.591.856/0001-00 - NIRE 35.2.18139577

11ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: (i) STMicroelectronics S.A., sociedade suíça, existente 
e constituída em conformidade com as leis da Suíça, com sede na Plan-les-Ouates, 39 Chemin du Champ des Filies, 
Genebra, Suíça, CNPJ 34.663.053/0001-04, representada, por seu bastante procurador, o Sr. Ricardo José Biccelli 
Tortorella, RG 13.945.178-X e CPF 064.573.198-66; e (ii) STMicroelectronics N.V., sociedade holandesa existente 
e constituída em conformidade com as leis dos Países Baixos, com sede no Aeroporto WTC Schiphol, Schiphol 
Boulevard 265, 1118 BH Schiphol Airport, Amsterdam, Países Baixos, CNPJ 05.817.274/0001-91, representada, por 
seu bastante procurador, o Sr. Ricardo José Biccelli Tortorella, acima qualificado; únicas sócias da Incard do Brasil 
Ltda., CNPJ 05.591.856/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.2.18139577 em sessão de 24/03/2003 (“Sociedade”); têm entre si justo e acordado aprovar a Incorporação da 
Sociedade abaixo descrita, como a sua consequente extinção, nos termos do artigo 15 da Instrução Normativa DREI 
35, de 2/03/2017, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 1. Incorporação da Sociedade pela 
STMicroelectronics Ltda. e extinção da Sociedade: 1.1. As sócias examinaram, deliberaram e decidiram sobre os 
seguintes tópicos relacionados à incorporação da Sociedade pela Stmicroelectronics Ltda., CNPJ 53.089.496/0001-88, 
com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.202.747.998  (“STMicroelectronics”) 
(a “Incorporação”): i. Aprovaram, sem quaisquer reservas ou restrições, o Protocolo de Incorporação e Justificação 
firmado em 31/12/2020 (“Protocolo”), entre as administrações da Sociedade e da STMicroelectronics, aqui 
disponibilizado como Anexo I. ii. Ratificaram a indicação de HLB Brasil Advisory Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ 
20.063.642/0001-47, e seus 3 contadores, (i) André Silva Bueno, RG 18.624.018-1, CPF 138.720.168-90 e CRC-
1SP183861/O-9; (ii) Mariana Saicali Souza, RG 29.120.784-4 SSP/SP, CPF 342.385.508-89 e CRC-1SP298982/O-3; 
e (iii) Thiago Barreto de Carvalho, RG 44.918.745-7 SSP/SP, CPF 371.981.808-09 e CRC-1SP327291/O-7, para 
avaliar o patrimônio líquido da Sociedade a valor contábil e elaborar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da 
Sociedade com base no balanço apurado em 31/10/20 (“Laudo de Avaliação”). iii. Aprovaram, sem quaisquer reservas 
ou restrições, o Laudo de Avaliação a valor contábil do patrimônio líquido da Sociedade elaborado pelo Avaliador e 
emitido em 9/12/2020, indicando o valor negativo de R$ 30.305.857,03 correspondente ao patrimônio líquido da 
Sociedade a valor contábil. O Laudo de Avaliação da Sociedade aqui aprovado se torna parte integral dessa alteração 
como Anexo II. iv. Aprovaram a Incorporação de acordo com os termos do Protocolo, com a consequente extinção da 
Sociedade, conforme também aprovada pela STMicroelectronics e respectivos sócios, com a absorção de todos os 
ativos e passivos da Sociedade e transferência de todos os seus bens, direitos e obrigações para a STMicroelectronics, 
que será sucessora legal da Sociedade em todos os seus direitos e obrigações, a título universal, para todos os 
devidos fins da lei. v. Com a aprovação da Incorporação e a extinção da Sociedade, todas as quotas da Sociedade 
são canceladas, nos termos do Protocolo. ii. Autorização à Administração: 2.1. A administração da Sociedade fica 
autorizada pelas sócias a tomar todas e quaisquer providências e firmar todos e quaisquer documentos necessários 
para implementar as deliberações aqui aprovadas, incluindo, dentre outras, o protocolo e baixa dos registros da 
Sociedade perante órgãos governamentais e a realização de quaisquer outras medidas necessárias para a 
implementação da Incorporação e da extinção da Sociedade. E, por estarem assim justos e contratados, as sócias 
assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença das 2 testemunhas abaixo assinadas. 
SCS, 31/12/20. Sócias: STMicroelectronics S.A. pp. Ricardo José Biccelli Tortorella. STMicroelectronics N.V. pp. 
Ricardo José Biccelli Tortorella. JUCESP 68.618/21-9 em 03/02/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Esporte
Jornal O DIA SP

Pietro Fittipaldi disputará ovais da
Indy com a Dale Coyne Racing

PÁGINA 8 SEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Almir Cunha dos Santos,
conhecido por todos no atletis-
mo como Almir Júnior (Sogi-
pa), está ansioso para voltar às
competições. Afinal, qualifica-
do no salto triplo para os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-
2021, o atleta mato-grossense
de 27 anos sonha com a con-
quista de uma medalha no mai-
or evento mundial esportivo,
que será disputado de 23 de ju-
lho a 8 de agosto, no Japão.

Ganhador da medalha de
prata no Campeonato Mundial
Indoor de Birmingham, na Grã-
Bretanha, no dia 3 de março de
2018, Almir entrou para o se-
leto grupo de destaques do atle-
tismo brasileiro. A falta de
competições tem servido, po-
rém, de incentivo para crescer
e evoluir. O primeiro objetivo
é superar o recorde pessoal,
que é de 17,53 m (0.3), obtido
em 12 de maio de 2018, em
Guadalupe, uma possessão
francesa no Caribe.

“Quero mudar logo essa
marca como recorde pessoal.
Estou focado para os Jogos de
Tóquio e quero brigar por um
bom resultado”, disse o atleta,
nascido em Matupá, mas cria-
do em Peixoto Azevedo (MT),
onde começou no atletismo.
“Desde 2019, não faço uma
temporada consistente. No ano
passado, saltei apenas uma vez,
na Sogipa, é muito pouco”,
continuou o atleta, que até
2017 fazia salto em altura.

Na única competição de
2020, Almir obteve a marca de
16,65 m (1.1), em 13 de novem-
bro, garantindo a liderança dos
Rankings Brasileiro e Sul-Ame-
ricano do ano. Pouco depois,
sentiu uma lesão num treinamen-
to, em Porto Alegre, e ficou fora
do Grande Prêmio Brasil Caixa
e do Troféu Brasil de Atletismo,
ambos disputados em dezembro,
em São Paulo (SP).

“Optamos por não compe-
tir no GP e no Troféu, poderia
até competir, fazer uma prova
legal, mas não quis colocar em
risco minha saúde. Queria me
preparar com qualidade para a
temporada de 2021. Começar
mais cedo. Pegar ritmo. Corri-
gir errinhos durante as compe-
tições”, observou o atleta.

Almir participou do Cam-
ping Nacional de Treinamento
de Provas Individuais, realiza-

Almir Júnior quer
superar seus limites,
de olho nos Jogos

Olímpicos de Tóquio
O atleta mato-grossense, que defende a Sogipa (RS),
pretende melhorar logo sua marca pessoal no salto triplo,
de 17,53 m, para ganhar confiança e voltar ao pódio
alcançado no Mundial Indoor de Birmingham-2018,
quando foi medalha de prata
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do pela Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt) e
pelo Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB), de 16 a 19 de feve-
reiro, em Bragança Paulista. “É
sempre válida essa troca infor-
mação, ainda mais numa equi-
pe tão alinhada.”

Quanto ao futuro imediato
é torcer para poder competir
no Brasil. “Agora, na verdade,
ninguém tem certeza. A previ-
são é ter Campings. Quero ver
se é possível fazer uma tem-
porada na Europa. Aproveitar
para disputar competições de
alto nível antes da Olimpíada.
Sair antes para treinar e com-
petir e de repente não voltar
mais para o Brasil. Não pode-
mos dar ao luxo de não com-
petir em provas importantes
com o pessoal de alto nível an-
tes da Olimpíada, quando abrir
uma janela”, disse. “Prefiro ter
competições grandes, alguns
embates antes até para me sen-
tir bem para os Jogos. Nin-
guém quer ir para a Olimpíada
para brincar. O objetivo é mui-
to claro, ninguém quer ir para
curtir. Tudo mundo quer bus-
car um grande resultado.”

O técnico José Haroldo
Loureiro Gomes, o Arataca,
também torce para conseguir
realizar o seu planejamento.
“Tudo vai depender da situação
da pandemia, mas sou um cara
positivo. Os Jogos Olímpicos
vão sair de uma forma ou de
outra. A vacina será muito im-
portante”, lembrou. “Vamos
treinar e competir no exterior.
O Almir está 100% recupera-
do clinicamente e até o final
de abril deve estar em boa con-
dição física para conseguir
bons resultados.”

Otimista, o treinador da
Sogipa planeja um calendário
forte de competições. “É ne-
cessário para melhorar a mar-
ca pessoal. Isso vai dar confi-
ança, consistência e permitir
ser mais competitivo. Almir
sempre começou forte. Só en-
tra na festa para ir bem. É
como no futebol, ele precisa
agora ganhar ritmo. Começar
a competir a partir de abril, re-
cuperar um pouco de tempo
que perdeu por causa da lesão.
Tem de ter maturidade para dar
rapidamente a volta por cima.”
A Caixa é a Patrocinadora Ofi-
cial do Atletismo Brasileiro.

Pessoas inspiram medalha
da 96ª São Silvestre

Superar desafios e atingir
metas, sejam elas de performan-
ce, saúde ou modo de vida. Esse
é o objetivo de todos os espor-
tistas, que têm seu reconheci-
mento através das conquistas,
sejam elas um lugar no pódio
ou simplesmente completar a
participação. Na corrida de rua
não é diferente. Corredores
anônimos fazem a festa de qual-
quer grande evento e têm uma
meta em comum: cruzar a linha
de chegada, independentemente
de classificação ou tempo, e
mostrar que é capaz de vencer a
si mesmo.

Um dos maiores símbolos do
reconhecimento é a conquista da
medalha de participação, que
eterniza seu feito e é mostrada
com orgulho entre amigos, com-

panheiros de treinos e familiares.
A medalha da 96ª Corrida Inter-
nacional de São Silvestre repre-
senta o ser humano, os atletas, va-
lorizando a vida especialmente
neste momento que o mundo atra-
vessa. Na principal prova de rua
da América Latina, esse prêmio
ganha ainda mais expressão em
razão das dificuldades do cenário
que se apresenta.

Com a inclusão do Treinão
Virtual, neste ano o atleta pode-
rá receber duas medalhas caso
opte pela inscrição em ambos os
eventos. As inscrições seguem
abertas e podem ser feitas no site
oficial: www.saosilvestre.com.br

Devido à pandemia da Covid-
19, a Prova que tradicionalmen-
te acontece em 31 de dezembro
desta vez foi transferida para o

dia 11 de julho de 2021. Caso não
possa ser realizada em julho por
determinações de órgãos públi-
cos competentes, as inscrições
presenciais para a 96ª São Silves-
tre continuarão válidas automa-

ticamente para 31/12/2021.
A Corrida Internacional de

São Silvestre é uma propriedade
da Fundação Cásper Líbero, pro-
moção da TV Gazeta e organiza-
ção técnica da Yescom.
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Pietro Fittipaldi está voltando
para a equipe com a qual fez sua
estreia na NTT INDYCAR SERI-
ES há três anos para pilotar seu nº
51 Dale Coyne Racing com en-
trada RWR em todas as provas de
ovais da temporada 2021.

Fittipaldi vai dividir o carro
da equipe # 51 na temporada
completa com seu ex-compa-
nheiro de equipe na Haas F1, e
agora a atual Dale Coyne Racing,
Romain Grosjean, que está par-
ticipando de todas as corridas de
circuito misto e de rua.

“Estou muito feliz por correr
contra os ovais nesta temporada
no carro nº 51 da Dale Coyne

Racing com a RWR”, disse Fitti-
paldi. “Estou especialmente ani-
mado para as 500 milhas de Indi-
anápolis. É um sonho meu desde
criança correr na Indy 500. Todos
os carros de Dale foram compe-
titivos lá no ano passado e nos úl-
timos anos, e estamos procuran-
do fazer o mesmo este ano.

“Também estou muito feliz
por dividir o carro com Romain
(Grosjean). Ele é um grande ami-
go. Ao longo dos anos na Haas
F1, nos tornamos amigos e é
ótimo sermos companheiros
de equipe com ele novamente
”, continuou o neto do duas
vezes campeão da Fórmula 1
e duas vezes vencedor das 500
milhas de Indianápolis, Emer-
son Fittipaldi. “Coincidente-
mente, o nº 51 é o mesmo nú-
mero que usei na minha es-
treia na Fórmula 1 no ano pas-
sado, então é uma boa coinci-
dência de se ter . Já trabalhei
com alguns dos caras  da Dale
Coyne Racing no passado, então
estou feliz por trabalhar com eles
mais uma vez. Tenho certeza que
conseguiremos fazer grandes
coisas. Eu estou realmente espe-
rando por isso!”

O campeão da World Series
Formula V8 3.5 de 2017 juntou-
se à Dale Coyne Racing em 2018

para uma temporada parcial, onde
acabou participando de seis cor-
ridas. O piloto brasileiro fez sua
estreia na Phoenix Raceway,
onde se classificou em um im-
pressionante 10º lugar em sua
estreia.

Pietro estava inicialmente
programado para tentar se clas-
sificar para seu primeiro Indianá-
polis 500, mas um acidente du-
rante a qualificação em uma ro-
dada do WEC (Campeonato Mun-
dial de Endurance) em Spa no iní-
cio de maio de 2018 o deixou de
lado por alguns meses e acabou
com sua chance de fazer suas pri-
meiras voltas no Indianapolis
Motor Speedway naquele ano.

Fittipaldi voltou ao cockpit
na etapa de Mid-Ohio mais tarde
naquela temporada e obteve sua
melhor classificação na penúlti-
ma etapa daquela temporada no
Portland International Raceway,
com um nono lugar.

“Gostamos de trabalhar com
Pietro em 2018, é uma pena que
a temporada dele foi mais curta
do que o planejado, então é óti-
mo poder dar a ele outra chance
de fazer algumas corridas na SÉ-
RIE NTT INDYCAR e que ele
tem outra chance de participar da
Indy 500 e realizar um de seus
sonhos de infância. Estamos an-

siosos para vê-lo compartilhar
nossa inscrição #51 ao lado de
seu ex-companheiro de equipe na
Haas F1 Romain Grosjean, isso
nos dá uma linha forte para nos-
sa inscrição em tempo integral
”, disse Dale Coyne, proprietá-
rio da equipe.

Após sua primeira passagem
pela Dale Coyne Racing em
2018, Fittipaldi se tornou o pi-
loto oficial de teste e reserva da
Haas F1, competindo na série
DTM e no Campeonato Asiáti-
co de F3. Mais recentemente,
ele fez sua estreia na Fórmula 1
em dezembro passado com a
equipe Haas F1 como substitu-
to do atual companheiro de
equipe Romain Grosjean, parti-
cipando das duas últimas roda-
das da temporada.

Além de suas quatro corridas
com Dale Coyne Racing com
RWR, Fittipaldi continuará como
o piloto reserva da Haas F1 para
a temporada de 2021.

A temporada da NTT INDY-
CAR SERIES de Fittipaldi vai
começar no Texas Motor Spee-
dway em rodada dupla nos dias
1 e 2 de maio, antes de seguir
para Indianápolis para fazer suas
primeiras voltas de treino ofi-
cial no oval no Indianapolis
Motor Speedway.
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Otazú e Reple querem a liderança da Pro 500
na Copa São Paulo de Kart com Concept Kart

Alberto Otazú está confiante no Concept Kart

Não falta otimismo para a
equipe Concept Light/No Fire
disputar a segunda etapa da cate-
goria Pro 500 na Copa São Pau-
lo de Kart, que será realizada nes-
ta sexta-feira (5), a partir das 13
horas no Kartódromo Granja Vi-
ana, em Cotia (SP). A apenas
dois pontos da liderança do
campeonato na classe Light, 
Alberto Otazú (No Fire Servi-
ce/IMAB Metalúrgica/Cardoso
Funilaria e Pintura/Speed Tru-
ck/Rolley Ball/Bianchi Auto-
móveis) e Nelson Reple aspi-
ram um novo pódio que poderá
leva-los para a ponta da tabela de
classificação.

“Fizemos bons treinos de de-
senvolvimento do Concept Kart
e agora apenas torcermos para
ter sorte no sorteio dos motores,
porque podemos garantir que o
nosso chassi está muito bem
acertado. Se tudo der certo, que-
remos alcançar outro pódio e
quem sabe até brigar pela vitória
nas duas baterias”, planeja Alber-

to Otazú, pole position da classe
Light, autor da volta mais rápida
e vencedor da segunda parte da
prova de abertura da Copa São
Paulo de Kart.

Na tomada de tempos da pri-
meira etapa, Otazú garantiu a
melhor marca da classe Light
para a equipe Concept Light/No

Fire, mas como teve que trocar
o motor que não tinha boa velo-
cidade, foi penalizada com per-
da de posições, e largou apenas
do 17º posto entre 31 concor-
rentes. Responsável pela largada,
Nelson Reple cumpriu apenas
cinco voltas e foi rebocado para
o box por causa da quebra de co-

roa e corrente. Com isto, Otazú
assumiu o volante do Concept
Kart, estabeleceu a volta mais
rápida da Light (52s754) e ter-
minou a primeira bateria de 50
minutos em sétimo. Na relarga-
da, ele foi  ultrapassando cada
um dos concorrentes de sua
classe, para vencer a segunda
bateria de 30 minutos. Com a
junção das duas partes da prova
a Concept Light/No Fire ficou
no quarto lugar.

Confira os seis primeiros
colocados na Pro 500 após a
primeira etapa: 1) PSJ/CKS Ra-
cing Team e BR Gofredo II, 28
pontos; 3) Caio Castro/Car Ra-
cing, 27; 4) Concept Light/No
Fire, 26; 5) E. S. Competições
Light, 23; 6) DRC – Betinho
Veículos, 21 pontos.

A equipe Concept Light/No
Fire tem o apoio de Concept
Kart/No Fire Service/IMAB
Metalúrgica/Speed Truck/Cardo-
so Funilaria e Pintura/Rolley
Ball/Bianchi Automóveis.
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