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São Paulo tem 25 hospitais com
mais de 95% de ocupação de UTIs

Covid-19: Brasil registra 2.286
mortes e 79 mil casos em 24h
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Medida Provisória que facilita
compra de vacinas é sancionada
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Com agravamento da
pandemia, governadores
reiteram intenção de pacto Página 3

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

15º C

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

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,67
Venda:       5,67

Turismo
Compra:   5,63
Venda:       5,85

Compra:   6,75
Venda:       6,75

Minas Tênis Clube e Apan/
Eleva/Blumenau abrem

fase de playoff

Minas Tênis Clube
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Começa nesta quinta-feira
(11) a fase de playoff da Super-
liga Banco do Brasil masculina
de vôlei 2020/2021. As quartas
de final serão realizadas em sé-
rie melhor de três jogos e o pri-
meiro deles promete ser o mais
equilibrado. Minas Tênis Clube
(MG), quarto colocado na fase
classificatória, e Apan/Eleva/
Blumenau (SC), quinto, abrem
a sequência de confrontos a par-
tir das 16h30, na Arena Minas,
em Belo Horizonte (MG).

A competição segue sem re-
ceber público por medidas de
segurança no combate a pande-
mia da COVID-19, mas todos os
jogos terão transmissão ao vivo
do canal SporTV 2.    Página 8

A paulistana  Luisa  Stefa-
ni,  baseada na Saddlebrook
Academy, na Flórida (EUA), e
a americana Hayley Carter,
quinta melhor dupla da tem-
porada, emplacou, na quarta-
feira,  mais uma vitória
no WTA 1000 de Dubai, nos
Emirados Árabes. Ela e a par-

Luisa Stefani derrota
ex-número 1 do mundo e
atinge as quartas de final

ceira norte-americana eli-
minaram a dupla da indiana
Sania Mirza e a eslovena
Andreja Klepac por um du-
plo 6/3 em apenas 1h01min
de duração. Mirza já foi
número 1 do mundo na mo-
dalidade e soma 42 títulos
na carreira.           Página 8

Matheus Morgatto acelera
em La Conca sonhando
com retorno ao pódio
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Com um top-15 em Adria no
final de fevereiro, quando fez sua
estreia na temporada 2021 na eta-
pa de abertura do WSK Super
Master Series, Matheus Morgat-
to buscará resultados entre os
cinco primeiros neste final de
semana em La Conca, onde será
realizada a segunda etapa do Mas-
ter Series na Itália. O piloto da
Birel Art ultrapassou 13 karts na
Final da categoria OK na etapa
passada.                         Página 8

Diretora da
OMC pede
ação para
aumentar
produção
de vacinas
A diretora-geral da Organi-

zação Mundial do Comércio
(OMC) pediu na terça-feira (9)
uma ação urgente para aumentar
a produção de vacinas contra a
covid-19 nos países em desen-
volvimento. Afirmou que unida-
des de produção poderiam ser
construídas em seis a sete me-
ses ou menos da metade do tem-
po anteriormente imaginado.

Ngozi Okonjo-Iweala, ex-
ministra de Finanças da Nigéria
que até recentemente era presi-
dente do conselho da coalizão
global GAVI - para o acesso igua-
litário ao número limitado de
vacinas - assumiu o principal
cargo do órgão de fiscalização
do comércio global na semana
passada. Ela disse que a saúde e
o acesso às vacinas constituirão
prioridade.                    Página 3

Havaí declara
emergência e

determina
retiradas
devido a

inundações
O governador do Havaí, Da-

vid Ige, declarou emergência no
estado norte-americano, depois
que chuva intensa causou inun-
dações, deslizamentos de terra
e o temor de problemas em re-
presas. As autoridades determi-
naram a retirada de milhares de
pessoas de comunidades amea-
çadas pela elevação das águas.

A medida foi tomada depois
que uma represa transbordou na
ilha de Maui, forçando retiradas
e destruindo casas – a condição
“insatisfatória” da represa já a
havia condenado a uma remo-
ção neste ano, informou o De-
partamento de Terras. Página 3

Brasil avança para as
quartas de final com
três duplas no Qatar

Ágatha disputa bola na rede com italiana

O Brasil segue com três du-
plas na disputa do Katara Bea-
ch Volleyball Cup, em Doha
(QAT). No torneio quatro es-
trelas do Circuito Mundial de
vôlei de praia 2021, a quarta-
feira teve a disputa de jogos
válidos pela fase de grupos,
repescagem e oitavas de final
nos dois gêneros. Ao final da

rodada Ana Patrícia/Rebecca
(MG/CE), Ágatha/Duda (PR/
SE) e Evandro/Guto (RJ) ga-
rantiram um lugar nas quar-
tas de final.

Após estrearem com revés
na competição na terça-feira,
Ágatha e Duda enfrentaram uma
maratona de jogos no segundo
dia do evento.              Página 8
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Governadores de vários esta-
dos apresentaram na quarta-feira
(10) a proposta do Pacto Nacio-
nal pela Vida e pela Saúde. No do-
cumento, os signatários lembraram

a reunião do último dia 12 , na qual
os governadores debateram com
os presidentes do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), e da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a

proposta de uma ampla pactua-
ção dos três Poderes e das três
esferas da Federação, visando
ao reforço da luta contra a pan-
demia do coronavírus. Página 4
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O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na quarta-feira (10),
em cerimônia no Palácio do
Planalto, a Medida Provisória
(MP) 1.026/21, conhecida
como MP das Vacinas. A medi-
da facilita a compra de vacinas,
insumos e serviços necessários
à imunização contra a covid-19,
com dispensa de licitação e re-
gras mais flexíveis para contra-
tos. Após passar pela Câmara
dos Deputados, o texto foi
aprovado pelo Senado Federal
na semana passada.

Segundo o texto, estados e

municípios poderão comprar,
sem licitação, vacinas e seus
insumos necessários, contratar
os serviços necessários, inclu-
sive de vacinas ainda não
registradas na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

A medida também fixa o
prazo de sete dias para a Anvisa
decidir sobre a aprovação tem-
porária de vacinas, mas o prazo
pode chegar a 30 dias se não
houver relatório técnico de ava-
liação de agência internacional
aceita no Brasil.         Página 4
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Indicador econômico global
sobe com avanço das

campanhas de imunização

Estudos mostram eficácia
da CoronaVac contra
3 variantes do vírus

Em SP, vacinação de idosos
entre 72 e 74 anos começa

em 22 de março

Dólar cai para R$ 5,65 e
 tem maior queda diária

desde fim de janeiro
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No estado de São Paulo, pelo
menos 25 hospitais públicos es-
tão com mais de 95% dos leitos
das unidades de terapia intensi-
va (UTI) ocupados devido ao au-
mento do número de pacientes
com covid-19. Segundo a Secre-
taria Estadual de Saúde, em 19
hospitais, as UTIs estão comple-
tamente lotadas.

Entre os hospitais com UTIs
100% ocupadas, nove ficam na
capital paulista e três em cida-
des da região metropolitana –
Ferraz de Vasconcelos, Guaru-

lhos e Itapecerica da Serra. Ain-
da na Grande São Paulo, têm
mais de 95% de ocupação dos
leitos de tratamento intensivo
hospitais nos municípios de San-
to André e Francisco Morato. O
Hospital Geral de Vila Pentea-
do, na zona norte paulistana, tam-
bém está com UTI quase lotada.

De acordo com a secretaria,
com muitos hospitais nesta si-
tuação, até o remanejamento de
pacientes para garantir o trata-
mento é difícil. “Este cenário
impacta inclusive na realização

de transferências”, enfatiza a
nota da pasta.

Segundo o balanço da secre-
taria, o remanejamento de paci-
entes para aproveitar melhor as
vagas oferecidas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) no esta-
do já viabilizou o tratamento para
170,3 mil pessoas durante toda
a pandemia. “Cada solicitação é
avaliada por médicos regulado-
res, sendo crucial a atualização
do quadro clínico”.

As transferências dependem
ainda de o paciente apresentar

condições para deslocamento
seguro, cabendo ao serviço de
origem a estabilização clínica e
o transporte”, detalha a pasta
sobre o procedimento.

Para amenizar o problema, o
governo de São Paulo anunciou
que vai instalar mais 11 hospi-
tais de campanha, além dos qua-
tro que estão em funcionamen-
to atualmente.

Também devem ser abertos
nos próximos 20 dias 780 no-
vos leitos hospitalares, incluin-
do 479 de UTI. (Agência Brasil)

Governo Federal desobedece
decisão do STF para o financiamento

de leitos de UTI em SP
O Governador João Doria

cobrou na quarta-feira (10) que
o Ministério da Saúde repasse
imediatamente R$ 245 milhões
por mês ao Estado de São Paulo
para manter leitos de UTI desti-
nados a pacientes com COVID-
19. O Governo Federal ainda não
cumpriu decisão do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) para reto-
mada desse custeio.

A liminar concedida pela
Ministra Rosa Weber no dia 27
de fevereiro atende a manifes-
tação da PGE (Procuradoria
Geral do Estado). Os repasses
vinham sendo drasticamente re-
duzidos pelo Ministério da Saú-
de desde o segundo semestre de
2020 e foram totalmente sus-
pensos há dez dias.

“O Governo Federal está de-

sobedecendo decisão do STF
para reabilitação de leitos CO-
VID em São Paulo. Parece ina-
creditável, mas é verdade”, afir-
mou o Governador. “Não é dife-
rente na Bahia, Maranhão e Ce-
ará, Estados que, como nós,
também entraram com medidas
no Supremo, ganharam e não ti-
veram reabilitação de seus lei-
tos”, acrescentou Doria.

O Ministério da Saúde nun-
ca chegou a custear o total de
vagas de UTI em São Paulo du-
rante a pandemia. Com a deci-
são do STF, São Paulo deverá
receber R$ 245 milhões por
mês que ajudam a subsidiar o
custeio de 5.112 leitos exclusi-
vos para pacientes graves com
COVID e cujas despesas vêm
sendo cobertas apenas pelo Go-

verno do Estado e Prefeituras.
“Precisamos de leitos de UTI

para salvar vidas. [O Governo
Federal] Não fez a reabilitação
e nem o reembolso dos leitos,
porque nós mantivemos os lei-
tos aqui em São Paulo em janei-
ro, fevereiro e estamos fazendo
o mesmo agora em março”, re-
forçou o Governador.

“No ano passado, o Ministé-
rio da Saúde deixou de investir
nesses leitos a cifra de R$ 1,4
bilhão. Em 2021, nós tivemos a
cada mês o não aporte de R$ 245
milhões, o que dá quase meio
bilhão de reais não investidos na
Saúde”, afirmou o Secretário da
Saúde Jean Gorinchteyn. “Nós
nunca vivemos uma crise sani-
tária como essa. Nunca. Preci-
samos de recursos para ajudar a

nossa população.”

Histórico
Em respostas à sucessiva re-

dução de recursos, o Estado en-
caminhou diversas solicitações
oficiais ao Governo Federal para
a manutenção do custeio. São
Paulo aguardou o cumprimento
dos prazos e protocolos dos pe-
didos, mas não obteve resposta
do Ministério da Saúde.

A PGE propôs ação no STF
no dia 10 de fevereiro, solicitan-
do a manutenção dos repasses fe-
derais em 2021. Dezessete dias de-
pois, a Ministra Rosa Weber deter-
minou o cumprimento da decisão
favorável a São Paulo de forma ime-
diata, o que ainda não ocorreu. Ain-
da nesta quarta, o Estado vai notifi-
car o STF sobre a questão.

Pesquisa comprova que vacina
do Butantan é eficaz contra novas

cepas do coronavírus
O Governador João Doria

anunciou na quarta-feira (10) que
uma pesquisa realizada por cien-
tistas do Instituto Butantan e da
USP, no ICB (Instituto de Ciên-
cias Biomédicas), comprovou
que a vacina Coronavac é eficaz
contra novas cepas do coronaví-
rus. O estudo atesta que a vacina
do Butantan possui eficácia con-
tra as três novas variantes que
circulam no Brasil.

 “Essa é uma excepcional
notícia da ciência, mas também
para a vida. A vacina do Butantan
imuniza os vacinados contra as
novas variantes da Covid-19.
Essa é mais uma comprovação
da qualidade desta vacina, que

hoje imuniza nove em cada dez
brasileiros em todo o país”, de-
clarou Doria.

Estudos preliminares, reali-
zados pelo Instituto Butantan em
parceria com a USP, em pesso-
as vacinadas, demonstram que a
Coronavac é capaz de neutrali-
zar variantes do novo coronaví-
rus. Os dados incluíram amos-
tras de 35 participantes vacina-
dos na Fase III. O estudo com-
pleto inclui um número maior de
amostras, que já estão em análi-
se. Os resultados completos se-
rão divulgados posteriormente.

Dados promissores
As vacinas compostas de ví-

rus inativado, como a produ-
zida pelo Instituto Butantan,
possuem todas as partes do ví-
rus. Isso pode gerar uma res-
posta imune mais abrangente
em relação ao que ocorre com
outras vacinas que utilizam so-
mente uma parte da proteína
Spike (proteína utilizada pelo
coronavírus para infectar as
células). A vacina do Butantan
tem essa vantagem em relação
às demais, pois pode levar a
uma proteção mais efetiva
contra as variantes que apre-
sentam mutação na proteína
Spike.

Outra característica da va-
cina inativada do Instituto Bu-

tantan é que ela consegue ter
uma proteína Spike completa.
As vacinas que têm fragmen-
tos menores desta proteína
têm menos chances de ser efi-
caz contra as novas variantes.

Nos testes realizados pelo
Instituto Butantan são utiliza-
dos os soros das pessoas va-
cinadas (colhido por meio de
exame de sangue). As amostras
são colocadas em um cultivo
de células e, posteriormente,
infectadas com as variantes. A
neutralização consiste em tes-
tar se os anticorpos gerados em
decorrência da vacina vão neu-
tralizar, ou seja, combater o
vírus nesse cultivo.

Idosos com idade entre 72
e 74 anos começam a ser vaci-
nados contra a covid-19 a par-
tir do dia 22 de março, infor-
mou na quarta-feira, (10) o go-
verno paulista. Esse público é
composto por cerca de 730 mil
pessoas em todo o estado. Já
na próxima segunda-feira (15),
começa a vacinação de idosos
com idade entre 75 e 76 anos.

O público prioritário total
que é esperado para ser vacinado
em todo o estado de São Paulo -
o que inclui indígenas, quilombo-
las, profissionais da área da saú-
de e idosos com idade acima de
72 anos - é composto por mais

Em SP, vacinação de idosos
entre 72 e 74 anos começa

em 22 de março
de quatro milhões de pessoas.

Para ser atendido mais rapi-
damente, o governo recomenda
fazer o pré-cadastro no site Va-
cina Já, que economiza o tem-
po de atendimento em até 90%.

O pré-cadastro não é obriga-
tório, e os cidadãos que não pu-
derem preenchê-lo poderão se
vacinar normalmente, informan-
do seus dados presencialmente
no momento da vacinação.

Até esse momento, de acor-
do com o Vacinômetro, já foram
aplicadas 3.532.645 doses de
vacinas contra a covid-19 em São
Paulo, sendo 946.126 de segun-
da dose. (Agência Brasil)

Governo de SP entrega mais 1,2 milhão
doses da vacina do Butantan

O Governo de São Paulo li-
berou na quarta-feira, 10/3, mais
1,2 milhão de doses da vacina do
Instituto Butantan contra o novo
coronavírus ao Programa Naci-
onal de Imunizações (PNI) do
Ministério da Saúde.

Com o novo carregamento, o
total de vacinas disponibilizadas
pelo Butantan ao PNI chega a 17,3
milhões de doses desde o início
das entregas, em 17 de janeiro.

No último dia 8 de março,
segunda-feira, o Butantan já ha-
via distribuído 1,7 milhão de
doses ao PNI. Em fevereiro, fo-
ram entregues cerca de 4,85
milhões de doses. E, em janei-
ro, 8,7 milhões.

A produção da vacina segue
em ritmo constante e acelerado.
Na última quinta-feira, 4/3, uma
remessa de 8,2 mil litros de In-
sumo Farmacêutico Ativo (IFA),

correspondente a cerca de 14
milhões de doses, desembarcou
em São Paulo para serem enva-
sados, rotulados e embalados no
instituto.

O Butantan vem realizando
uma força-tarefa para seguir en-
vasando, em ritmo acelerado,
doses para a entrega ao PNI.
Uma das ações do Butantan foi,
por exemplo, dobrar seu quadro
de funcionários na linha de en-

vase para atender a urgência ne-
cessária para o momento.

Até o final de março serão
entregues 21 milhões de doses
da vacina – 17% a mais do que o
previsto inicialmente – e, até 30
de abril o número de vacinas dis-
ponibilizadas ao PNI somará 46
milhões. O Butantan ainda traba-
lha para entregar outras 54 mi-
lhões de doses para vacinação dos
brasileiros até 30 de agosto.

Projeto S finaliza primeira dose do
Grupo Cinza com cobertura de 92,5%

No último domingo (7) foi
finalizada mais uma etapa de va-
cinação em Serrana. O Grupo
Cinza, a terceira área a ser imu-
nizada como parte do Projeto S,
teve 5.847 munícipes vacinados,
o que indica uma adesão de
92,5% da população cadastrada.

O indicador surpreendeu po-
sitivamente mais uma vez, visto
que é a terceira área (cluster)
finalizada dentro dessa média. A
primeira etapa, com o Grupo
Verde, imunizou 92,6% de todos
os cadastrados na região. Já a

segunda etapa vacinou 94,8%
dos cadastrados da área amare-
la. Com a soma dos três grupos,
o Projeto S já vacinou 67% do
total de cadastrados no municí-
pio, que é de 28,3 mil pessoas.

Vale lembrar que o primei-
ro dia de vacinação do Grupo
Cinza teve grande adesão da
população de Serrana. No to-
tal, 1.649 habitantes foram va-
cinados na data, recorde de
atendimentos desde o começo
do estudo clínico.

A expectativa em relação à

vacinação das áreas seguintes se
mantém otimista. Segundo Gus-
tavo Volpe, um dos coordenado-
res médicos do Projeto S, uma
adesão de 80% da população de
cada um dos quatro grupos já
seria um bom indicador de que
podemos chegar, futuramente, à
imunização coletiva na cidade.

Com o encerramento do
Grupo Cinza, essa primeira
etapa do Projeto S entra na reta
final e inicia a imunização dos
moradores da região azul
(quarto grupo), que começa na

próxima quarta-feira (10) e vai
até domingo (14).

O horário da vacinação vai
das 14h às 20h30 de quarta-fei-
ra a sexta-feira, e  das 8h às
15h30 no sábado e no domingo.
São oito pontos de vacinação: EEs
Neuza Maria do Bem, Jardim das
Rosas e Deputado José Costa, e
EMEFs Professora Maria Celi-
na Walter de Assis, Paulo Sérgio
Gualtieri Betarello, Edesio Mon-
teiro de Oliveira, Jardim Pedro I
e Professora Dilce Jorge Gon-
çalves Netto França.
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CÂMARA  (SÃO PAULO)
Caso aconteça a volta do Jair Bolsonaro pro PSL, uma vez

que tá conversando com vários partidos, o vereador Rinaldi - úni-
co parlamentar pelo PSL no Palácio Anchieta - deverá ter o reco-
nhecimento das defesas que faz - enquanto líder religioso cristão
- do Presidente da República

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Quem parece estar se recuperando bem da quimioterapia con-

tra um novo foco de câncer é Bruno Covas. Cada vez que vai pra
uma sessão no hospital Sírio Libanês, faz questão de despachar
com todo o Secretariado, inclusive com o fiel e discreto vice-
prefeito Ricardo Nunes (MDB)

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Tá rolando no rádio e na televisão uma propaganda institucional

mostrando o que faz o maior e mais importante Parlamento estadual do
Brasil. Faz parte da despedida do deputado Macris (PSDB), que no pró-
ximo dia 15 passará a cadeira de presidente da Mesa pro Pignatari (PSDB)

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) voltou a dizer que nem

Lula, nem Bolsonaro são mais importantes que o Brasil. Apro-
veitou mais um coletiva pra dar uma boa notícia: Disse que a va-
cina Coronavac (da Sinovac com o Butantã) se mostra eficaz tam-
bém pras variantes do Corona vírus

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Presidir a Comissão das Relações Exteriores não é pouca

coisa. Muito menos pra quem é réu no Supremo, respondendo
por corrupções e obstrução da Justiça. No caso o deputado é Aécio
Neves (PSDB), que substitui o filho do Bolsonaro, deputado
Eduardo (SP). O mineiro tá podendo

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Com o ex-Presidente Lula se achando de novo ‘o cara’, Jair

Bolsonaro terá que ser cirúrgico nas expressões, falas, escritas e
ações. Como Lula não tá absolvido, nem inocentado dos casos
Guarujá, Atibaia e Instituto, até que a Justiça de Brasília retome
os processos, serão batalhas diárias

.
PARTIDOS
Aos 75 de idade, o ex-Presidente Lula (mais dono que nunca

do PT) tem agora todo o tempo pra tentar limpar a ficha criminal,
uma vez que não tá absolvido nem inocentado dos casos Guarujá,
Atibaia e Instituto. Apenas os processos vão passar da Justiça Fe-
deral de Curitiba (PR) pro DF - Brasília ...

.
(BRASIL)
... Enquanto isso, Lula já tá em campanha pra 2022. Começou

ontem, no Sindicato de São Bernardo (SP), de onde ele saiu con-
denado à prisão no início de abril 2018. Seus advogados contam
com a prescrição dos crimes de corrupção e lavagem de dinhei-
ro, pelo fato dele ter 75 de idade

.
H I S T Ó R I A S
A Única e Verdadeira Justiça Justa está sob o Domínio Eterno

de DEUS e do seu Filho, o Cristo Jesus. A Eles ninguém mente
impunemente e muito menos engana. Suas Justiças são nos Tem-
pos Deles e não falham nunca. Na Terra, não há nada que possa se
esconder de DEUS e do Cristo Jesus ...
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Diretora da OMC
pede ação para

aumentar produção
de vacinas

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio
(OMC) pediu na terça-feira (9) uma ação urgente para aumentar
a produção de vacinas contra a covid-19 nos países em desenvol-
vimento. Afirmou que unidades de produção poderiam ser cons-
truídas em seis a sete meses ou menos da metade do tempo ante-
riormente imaginado.

Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministra de Finanças da Nigéria que
até recentemente era presidente do conselho da coalizão global
GAVI - para o acesso igualitário ao número limitado de vacinas -
assumiu o principal cargo do órgão de fiscalização do comércio
global na semana passada. Ela disse que a saúde e o acesso às
vacinas constituirão prioridade.

“O fato é que cada dia a mais em que a escassez das vacinas
continuar, as pessoas pagarão com suas vidas”, disse Okonjo-
Iweala em uma cúpula de dois dias focada na produção de imuni-
zantes contra a covid-19, acrescentando que cerca de 130 países
ainda aguardam pelas vacinas.

Os membros da OMC devem discutir uma possível renúncia
aos direitos de propriedade intelectual para medicamentos con-
tra a covid-19 nesta quarta-feira (10), medida que pode permitir
que os produtores em mais países comecem a fabricar doses dos
imunizantes.

No entanto, atualmente as negociações estão sob impasse,
com vários países ricos opondo-se à renúncia, afirmando que
isso prejudicará a custosa pesquisa que permitiu, primeiramen-
te, a produção de vacinas contra a doença.

Okonjo-Iweala disse que as restrições à exportação relacio-
nadas à pandemia têm caído nos últimos meses. Ela apelou aos
países para que retirem ou reduzam as restrições remanescen-
tes, ou definam prazos para sua eliminação, a fim de ajudar a
minimizar os problemas na cadeia de suprimentos de vacina.

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio
(OMC) pediu na terça-feira (9) uma ação urgente para aumentar
a produção de vacinas contra a covid-19 nos países em desenvol-
vimento. Afirmou que unidades de produção poderiam ser cons-
truídas em seis a sete meses ou menos da metade do tempo ante-
riormente imaginado.

Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministra de Finanças da Nigéria que
até recentemente era presidente do conselho da coalizão global
GAVI - para o acesso igualitário ao número limitado de vacinas -
assumiu o principal cargo do órgão de fiscalização do comércio
global na semana passada. Ela disse que a saúde e o acesso às
vacinas constituirão prioridade.

“O fato é que cada dia a mais em que a escassez das vacinas
continuar, as pessoas pagarão com suas vidas”, disse Okonjo-
Iweala em uma cúpula de dois dias focada na produção de imuni-
zantes contra a covid-19, acrescentando que cerca de 130 países
ainda aguardam pelas vacinas.

Os membros da OMC devem discutir uma possível renúncia
aos direitos de propriedade intelectual para medicamentos con-
tra a covid-19 na quarta-feira (10), medida que pode permitir
que os produtores em mais países comecem a fabricar doses dos
imunizantes.

No entanto, atualmente as negociações estão sob impasse,
com vários países ricos opondo-se à renúncia, afirmando que
isso prejudicará a custosa pesquisa que permitiu, primeiramen-
te, a produção de vacinas contra a doença.

Okonjo-Iweala disse que as restrições à exportação relacio-
nadas à pandemia têm caído nos últimos meses. Ela apelou aos
países para que retirem ou reduzam as restrições remanescen-
tes, ou definam prazos para sua eliminação, a fim de ajudar a
minimizar os problemas na cadeia de suprimentos de vacina.
(Agencia Brasil)

Havaí declara
emergência e

determina retiradas
devido a inundações

O governador do Havaí, David Ige, declarou emergência no
estado norte-americano, depois que chuva intensa causou inun-
dações, deslizamentos de terra e o temor de problemas em re-
presas. As autoridades determinaram a retirada de milhares de
pessoas de comunidades ameaçadas pela elevação das águas.

A medida foi tomada depois que uma represa transbordou na
ilha de Maui, forçando retiradas e destruindo casas – a condição
“insatisfatória” da represa já a havia condenado a uma remoção
neste ano, informou o Departamento de Terras.

“A declaração de emergência disponibiliza fundos estaduais
que podem ser usados rápida e eficientemente para ajudar aque-
les que sofrem o impacto do evento climático severo”, disse Ige
na terça-feira (9)

A chuva intensa está prevista até sexta-feira (12) e alertas de
inundação continuam em vigor pelo segundo dia.

Em nota, o governador informou que o estado de emergência
cobre os condados de Hawai’i, Maui, Kalawao, O’ahu e Kaua’i e
que o período de alívio de desastres é até 8 de maio.

O Departamento de Gerenciamento de Emergência de
Honolulu orientou as pessoas a deixarem Haleiwa, uma co-
munidade onde vivem milhares de pessoas, ao norte da capi-
tal Honolulu.

A rede Hawaii News Now noticiou que duas pessoas foram
arrastadas pelas águas. Uma delas, um homem de 27 anos, foi
resgatada pelas equipes de apoio, e a busca pela outra recomeça-
ria na quarta-feira. (Agencia Brasil)

Os Barômetros Globais da
Economia sobem expressiva-
mente em março refletindo o
sucesso inicial das campanhas
de vacinação contra a covid-19
em alguns países e o otimismo
quanto à possibilidade de se al-
cançar o controle sobre a pande-
mia nos próximos meses. Os re-
sultados, no entanto, continuam
heterogêneos entre as grandes
regiões pesquisadas. A análise é
do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV) no documento Barô-
metro Global Coincidente.

O Barômetro Global Coinci-
dente sobe 4,5 pontos em mar-
ço, de 97,9 pontos para 102,4
pontos, alcançando o maior ní-
vel desde dezembro de 2017. O
Barômetro Global Antecedente
sobe 11,9 pontos, para 117,1
pontos, maior nível desde junho

de 2010. Desde setembro de
2020, esse indicador se mantém
em patamar elevado, na faixa
entre 104 e 117 pontos, com os-
cilações que refletem alterações
no grau de otimismo com os
programas de imunização e as
dificuldades em se obter o con-
trole da pandemia nos diferen-
tes países.

Nos Barômetros Regionais
Coincidentes, a região da Ásia,
Pacífico e África foi responsá-
vel por quase toda a alta do ba-
rômetro global. Entre os Barô-
metros Regionais Antecedentes,
o Hemisfério Ocidental cami-
nha este mês na contramão das
demais regiões ao contribuir de
forma negativa para o resultado
agregado.

Para o pesquisador da FGV/
Ibre Paulo Picchetti, a combina-
ção dos efeitos de medidas res-

tritivas e imunização já surte re-
sultados em termos de redução
nas taxas de contágio da pande-
mia, ainda que de forma não ho-
mogênea ao redor do mundo.

Segundo ele, nos países em
que esses resultados já são mais
visíveis, indicadores de nível de
atividade corrente e expectativas
em relação aos próximos meses
possibilitaram os avanços dos
barômetros coincidente.

“A oferta de imunizantes
continua sendo o principal con-
dicionante para o potencial de
uma retomada mais robusta ao
longo de todas as regiões e seto-
res. Do ponto de vista de política
econômica, outro condicionante
para essa recuperação é a capa-
cidade da continuidade de estí-
mulos, no contexto de deteriora-
ção do quadro fiscal e preocupa-
ções relacionadas à dinâmica in-

flacionária em vários países”,
disse, em nota, Paulo Picchetti.

Os barômetros econômicos
globais são um sistema de indi-
cadores que permite analisar o
desenvolvimento econômico
global, sendo, ainda, uma cola-
boração do Instituto Econômi-
co Suíço KOF, da ETH Zurique,
na Suíça, e da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Enquanto o Barô-
metro Coincidente reflete o es-
tado atual da atividade econômi-
ca, o Barômetro Antecedente
emite um sinal cíclico cerca de
seis meses à frente dos desen-
volvimentos econômicos reais.
Esses indicadores se baseiam
nos resultados de pesquisas de
tendências econômicas realiza-
das em mais de 50 países. A in-
tenção é ter a cobertura global
mais ampla possível. (Agencia
Brasil)

Sete estados tiveram alta da
produção industrial em janeiro

A produção industrial cresceu
em sete dos 15 locais pesquisa-
dos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
na passagem de dezembro para
janeiro. A alta nesses estados sus-
tentou o crescimento de 0,4% da
indústria nacional no período.

A maior alta foi observada no
Pará (4,4%). Outros estados que
tiveram desempenho positivo da
indústria no mês foram Pernam-

buco (3,6%), Rio de Janeiro
(2,9%), Rio de Grande do Sul
(1,9%), Paraná (1,5%), São Pau-
lo (1,1%) e Santa Catarina (1%).

Por outro lado, oito locais
apresentaram queda na passagem
de dezembro para janeiro: Espí-
rito Santo (-13,4%), Amazonas (-
11,8%), Bahia (-3,2%), Mato
Grosso (-3,2%), Região Nordes-
te (-2,1%), Ceará (-1,1%), Minas
Gerais (-0,5%) e Goiás (-0,5%).

Além de divulgar separada-
mente os resultados de Pernam-
buco, Bahia e Ceará, o IBGE
também calcula a produção in-
dustrial consolidada dos nove
estados da Região Nordeste. É a
única região que tem seu desem-
penho avaliado pelo instituto.

Na comparação com janeiro
de 2020, oito dos 15 locais pes-
quisados tiveram resultados po-
sitivos, com destaque para os

estados do Pará (13,3%), Para-
ná (11,5%) e Santa Catarina
(10,1%). Sete locais tiveram
queda, sendo as maiores delas na
Bahia e no Mato Grosso (ambos
com recuo de 13,9%).

No acumulado de 12 meses,
13 locais tiveram quedas, com
destaque para Espírito Santo (-
13,2%). Dois estados tiveram
alta: Pernambuco (3,9%) e Pará
(1,5%). (Agencia Brasil)

Desemprego registrou taxa
média de 13,5% em 2020

A taxa média de desemprego
no país atingiu 13,5% em 2020,
enquanto em 2019 foi de 11,9%.
Os efeitos da pandemia da co-
vid-19 sobre o mercado de tra-
balho provocaram alta recorde
de desemprego em 20 estados.
Ficaram de fora da lista Pará,
Amapá, Tocantins, Piauí, Per-
nambuco, Espírito Santo e San-
ta Catarina.

As taxas mais elevadas de
desemprego foram registradas
no Nordeste e as menores no Sul
do país. A Bahia, com 19,8%,
teve a maior taxa de desocupa-
ção em 2020, seguida de Alago-
as (18,6%), Sergipe (18,4%) e
Rio de Janeiro (17,4%). Já San-
ta Catarina (6,1%), Rio Grande
do Sul (9,1%) e Paraná (9,4%)
tiveram as mais baixas.

Os dados fazem parte da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Con-
tínua), divulgada na quarta-feira
(10) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
que aponta que o percentual de
2020 é o maior da série históri-
ca iniciada em 2012.

Ocupação
Segundo o IBGE, no interva-

lo de um ano, a população ocu-
pada no país teve menos 7,3 mi-
lhões de pessoas, o que resultou
no menor número da série his-
tórica de médias anuais, de 86,1
milhões. Conforme a pesquisa,
pela primeira vez, menos da me-
tade da população em idade para
trabalhar estava ocupada no país.
Em 2020, o nível de ocupação

ficou em 49,4%.
O nível de ocupação ficou

abaixo de 50% no ano passado em
15 estados, sendo todos no Nor-
deste. Em Alagoas, apenas 35,9%
das pessoas em idade para traba-
lhar estavam ocupadas. No Sudes-
te, no Rio de Janeiro apenas 45,4%
tinham um trabalho. O estado com
maior nível de ocupação no ano
passado foi Mato Grosso, com
uma taxa de 58,7%.

A Pnad Contínua mostrou
também que a queda da ocupa-
ção foi espalhada entre todos os
trabalhadores.

Informalidade
A taxa média de informalida-

de também sofreu impacto com
a pandemia e caiu de 41,1% em
2019 para 38,7% em 2020, che-
gando a 39,9 milhões de pesso-
as. Os informais são os trabalha-
dores sem carteira, trabalhadores
domésticos sem carteira, empre-
gador sem CNPJ, que trabalha
por conta própria sem CNPJ e o
trabalhador familiar auxiliar.

A taxa média nacional de in-
formalidade foi superada em 19
estados. Entre eles, Goiás atin-
giu 39,1% e o Pará 59,6%. Em
sete estados, a taxa foi acima de
50%. Já São Paulo (29,6%),
Distrito Federal (28,2%) e San-
ta Catarina (26,8%) foram os
que tiveram taxas de informali-
dade abaixo de 30%.

A analista da pesquisa Adria-
na Beringuy, destacou que os in-
formais foram os primeiros
atingidos pelos efeitos da pan-
demia. Para ela, a queda da in-

formalidade não está relaciona-
da a mais trabalhadores formais
no mercado. “Está relacionada ao
fato de trabalhadores informais
terem perdido sua ocupação ao
longo do ano. Com menos traba-
lhadores informais na composi-
ção de ocupados, a taxa de infor-
malidade diminui”, explicou.

Quarto trimestre
No último trimestre de

2020, a taxa de desocupação re-
cuou para 13,9%, depois de atin-
gir 14,6% no terceiro trimestre,
o maior patamar já registrado na
comparação trimestral.

Conforme a Pnad Contínua,
a queda foi registrada em apenas
em cinco estados. Os demais fi-
caram estáveis. Bahia e Alagoas,
ambos com 20%, tiveram as mai-
ores taxas. Na sequência ficou o
Rio de Janeiro, com 19,4%. As
menores taxas foram notadas em
Santa Catarina (5,3%), no Rio
Grande do Sul (8,4%) e em Mato
Grosso do Sul (9,3%).

“Quando olhamos para os
dados regionalmente, vemos que
a redução na taxa de desocupa-
ção não foi disseminada pela
maioria das unidades da federa-
ção. Ela ficou concentrada em
apenas cinco [estados], mostran-
do que em vários estados ainda
não se observou uma queda da
desocupação”, observou Adria-
na Beringuy.

Ainda no último trimestre, as
mulheres (16,4%) foram mais
impactadas pelo desemprego,
enquanto para os homens a taxa
foi menor (11,9%). Entre as

pessoas pretas (17,2%) e pardas
(15,8%), as taxas ficaram acima da
média nacional (13,9%). Ao contrá-
rio do percentual de brancos
(11,5%) que ficou abaixo da média.

Segundo o IBGE, entre os
grupos etários, os jovens foram
os mais atingidos pelo desem-
prego no quarto trimestre. Nas
pessoas de 14 a 17 anos de ida-
de chegou a 42,7%, de 18 a 24
anos de idade atingiu 29,8% e de
25 a 39 anos de idade (13,9%).

A taxa de desocupação para
as pessoas com ensino médio
incompleto (23,7%) foi superi-
or ao percentual dos demais ní-
veis de instrução. No grupo com
nível superior incompleto, a taxa
foi estimada em 16,9%, mais
que o dobro da verificada entre
aqueles com nível superior
completo, 6,9%.

Subutilização
A Bahia (33,3%), Piauí

(33,3%) e Sergipe (32,2%) fo-
ram os estados que registraram
as maiores taxas compostas de
subutilização da força de traba-
lho, que é o percentual de pes-
soas desocupadas, subocupadas
por insuficiência de horas traba-
lhadas e na força de trabalho po-
tencial em relação à força de tra-
balho ampliada.

De acordo com a pesquisa,
13 unidades da federação fica-
ram abaixo da média nacional, de
20,7%. A menor foi em Santa
Catarina (7,5%), seguida do Rio
Grande do Sul, Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso, os três com
14,1%. (Agencia Brasil)

EUA encerram investigação de
subsídios sobre alumínio brasileiro

A exportação de alumínio
brasileiro está livre de subsídi-
os, anunciaram  na quarta-feira
(10) em nota conjunta os Minis-
térios das Relações Exteriores
do Brasil e dos Estados Unidos.
O governo norte-americano en-
cerrou as investigações sobre a
venda de chapas de liga do metal
para o exterior sem impor so-
bretaxas ao produto brasileiro.

“O governo brasileiro rece-
beu com satisfação o encerra-
mento da investigação sobre sub-
sídios e medidas compensatóri-
as, que foi concluída sem a im-
posição de sobretaxas ao produ-
to nacional”, diz o comunicado.

As investigações relativas à
prática de dumping prosseguem.
No dumping, um país vende mer-
cadorias a custos menores do
que os de produção, canibalizan-

do a indústria do mesmo produ-
to em outros países. A nota in-
formou que o governo norte-
americano constatou dumping
nas exportações brasileiras e que
está concluindo a análise do im-
pacto antes de decidir se aplica
medidas de retaliação ao Brasil.

“O governo brasileiro conti-
nuará acompanhando a investiga-
ção antidumping, ainda em cur-
so, sobre o mesmo produto. A
autoridade americana conside-
rou ter havido dumping nas ex-
portações brasileiras, mas deve
concluir análise de dano para que
se determine a eventual aplica-
ção de medidas”, explica a nota.

Programas
Segundo o Itamaraty, o go-

verno norte-americano exami-
nou 23 programas brasileiros.

Entre as ações avaliadas, estão
o Programa de Financiamento de
Máquinas e Equipamentos do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (Fi-
name); o drawback, que devolve
ao exportador tributos sobre a
produção vendida a outros paí-
ses, e a isenção de PIS/Cofins
na venda de desperdícios, resí-
duos ou aparas.

Em nenhum caso foi consta-
tado subsídio do governo brasi-
leiro. De acordo com o comu-
nicado conjunto, a investigação
ajudará outros setores da indús-
tria nacional investigados pelos
Estados Unidos.

“Os resultados da investiga-
ção de subsídios são muito po-
sitivos não apenas para o setor
de alumínio, mas também para
todos os exportadores brasilei-

ros, uma vez que poderão con-
tribuir para evitar a imposição de
medidas contra a indústria naci-
onal em outras investigações
americanas sobre os mesmos
programas. Contribuirão tam-
bém para fortalecer ainda mais
as relações econômico-comer-
ciais entre Brasil e Estados Uni-
dos”, acrescenta a nota.

Em 2019, os Estados Unidos
compraram US$ 104 milhões de
chapas de alumínio brasileiras,
40% do total exportado pelo
Brasil. Alegando ameaça ao se-
tor siderúrgico norte-america-
no, o governo do ex-presidente
Donald Trump impôs cotas e
sobretaxas ao alumínio e ao aço
brasileiros, mas as medidas es-
tão sendo reavaliadas pelo go-
verno do presidente Joe Biden.
(Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na quarta-feira (10),
em cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, a Medida Provisória (MP)
1.026/21, conhecida como MP
das Vacinas. A medida facilita
a compra de vacinas, insumos
e serviços necessários à imu-
nização contra a covid-19,
com dispensa de licitação e
regras mais flexíveis para con-
tratos. Após passar pela Câmara
dos Deputados, o texto foi apro-
vado pelo Senado Federal na se-
mana passada.

Segundo o texto, estados e
municípios poderão comprar,
sem licitação, vacinas e seus in-
sumos necessários, contratar os
serviços necessários, inclusive
de vacinas ainda não registradas
na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

A medida também fixa o pra-
zo de sete dias para a Anvisa de-
cidir sobre a aprovação tempo-
rária de vacinas, mas o prazo
pode chegar a 30 dias se não

houver relatório técnico de ava-
liação de agência internacional
aceita no Brasil.

O texto também aumenta o
número dessas autoridades sani-
tárias estrangeiras que servem
como base para autorização tem-
porária de vacinas no país. Além
das agências dos Estados Uni-
dos, da União Europeia, do Ja-
pão, da China, do Reino Unido,
do Canadá, da Coreia do Sul, da
Rússia e da Argentina, o texto
inclui as agências da Austrália
e da Índia e demais autorida-
des sanitárias estrangeiras re-
conhecidas e certificadas pela
Organização Mundial de Saú-
de (OMS).

Entre as medidas previstas, a
MP, agora convertida em lei, au-
toriza o pagamento antecipado
do produto ou serviço, inclusi-
ve com a possibilidade de perda
desse dinheiro, hipóteses de
não-imposição de penalidades ao
contratado e “outras condições
indispensáveis, devidamente

fundamentadas”. Essas cláusulas
serão consideradas excepcionais
e caberá ao gestor comprovar
que são indispensáveis para a
compra da vacina ou contratação
de serviço.

A MP vai ao encontro do en-
tendimento do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). A Corte per-
mitiu aos entes da Federação a
compra e distribuição de vaci-
nas, caso o governo federal não
cumpra o plano de imunização.
Durante a cerimônia no Palá-
cio do Planalto, Jair Bolsona-
ro também sancionou o proje-
to de lei (PL) 534/2021, que
autoriza estados, municípios e
o setor privado a comprarem
vacinas contra a covid-19 com
registro ou autorização tempo-
rária de uso no Brasil.

Metas suspensas
Bolsonaro também sancio-

nou a lei que prorroga até 31 de
dezembro de 2020 a suspensão
da obrigatoriedade de manuten-

ção das metas quantitativas e
qualitativas exigidas dos presta-
dores de serviço do Sistema
Único de Saúde (SUS), como as
Santas Casas, por exemplo. A
suspensão do cumprimento das
metas já havia sido prorrogada
pelo Congresso até 30 de setem-
bro de 2020. A medida é neces-
sária para garantir o repasse in-
tegral dos valores aos prestado-
res do SUS, pois a transferência
de recursos depende do cumpri-
mento das metas previstas nos
contratos.

O projeto também modifica
a lei que trata dos requisitos para
a certificação das entidades be-
neficentes de assistência social
estendendo até 31 de dezembro de
2021 o prazo para que entidades
filantrópicas da área de saúde ob-
tenham renovação do certificado
apresentando apenas declaração
do gestor local do SUS de que
prestam serviços. O prazo final
previsto em lei era 31 de dezem-
bro de 2018. (Agencia Brasil)

Com agravamento da pandemia,
governadores reiteram intenção de pacto

Governadores de vários es-
tados apresentaram na quarta-
feira (10) a proposta do Pacto
Nacional pela Vida e pela Saú-
de. No documento, os signatári-
os lembraram a reunião do últi-
mo dia 12 , na qual os governa-
dores debateram com os presi-
dentes do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), e da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), a pro-
posta de uma ampla pactuação
dos três Poderes e das três es-
feras da Federação, visando ao
reforço da luta contra a pande-
mia do coronavírus.

“Reafirmamos tal proposi-
ção, que se tornou ainda mais
emergencial pelo agravamento
da situação sanitária, com terrí-
veis perdas de vidas, além de da-

nos econômicos e sociais. O
coronavírus é hoje o maior ad-
versário da nossa nação”, ressal-
taram no texto os governadores.

Sob a justificativa de “evitar
o total colapso dos sistemas hos-
pitalares em todo o Brasil e me-
lhorar o combate à pandemia”,
os governadores reiteram o
compromisso quanto a um pac-
to e apontam três pontos essen-
ciais: expansão da vacinação,
com pluralidade de fornecedo-
res, mais compras e busca de
solidariedade internacional, com
todas as aquisições distribuídas
segundo o marco legal do Plano
Nacional de Imunização.

Os governadores também
pedem apoio a medidas preven-
tivas, essenciais para conter o

vírus, e relatam limites objeti-
vos à expansão de leitos hospi-
talares, tendo em vista a escas-
sez de insumos e de recursos
humanos. “Medidas como o uso
de máscaras e desestímulo a
aglomerações têm sido usadas
com sucesso na imensa maioria
dos países, de todos os continen-
tes”, destaca um trecho da carta.

Por fim, o grupo pede apoio
aos estados para manutenção e
ampliação do número de leitos
hospitalares, quando isso for
possível. Os governadores pro-
põem ainda a integração de to-
dos os sistemas hospitalares, a
fim de usar ao máximo as dis-
ponibilidades existentes, “a par-
tir de planejamento e análise di-
ária de cenários em cada unida-

de federada”.
Pela proposta, o Pacto Na-

cional pela Vida e pela Saúde será
dirigido por um comitê gestor,
com a participação de represen-
tantes dos três Poderes e de to-
dos os níveis da Federação e terá
assessoria de uma comissão de
especialistas.

“Estamos unidos pela vida e
pela saúde”, destacaram os go-
vernadores do Maranhão, Pará,
Espírito Santo, Ceará, Tocantins,
de São Paulo, Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe, do Rio Grande do
Sul, Piauí, Rio Grande do Nor-
te, da Bahia, Paraíba, de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás, do Acre, de Minas Gerais,
do Distrito Federal e de Rorai-
ma. (Agencia Brasil)

O Senado aprovou na quar-
ta-feira, (10) a Medida Provi-
sória (MP) 1006/20, que am-
plia a margem de empréstimo
consignado para aposentados e
pensionistas do Instituto Naci-
onal do Seguro Social (INSS).
Essa ampliação passa de 35%
para 40% do valor do benefí-
cio e deverá vigorar até 31 de
dezembro de 2021.

Dos 40% citados na MP,
5% são destinados exclusiva-
mente para amortização de des-
pesas contraídas por meio de
cartão de crédito ou utilização
com finalidade de saque por
meio do cartão de crédito. A
MP perderia a validade nesta
quinta-feira, (11) caso não ti-
vesse sido votada. Agora, segue
para sanção presidencial.

A MP veda novas contrata-
ções com o percentual de 40%
a partir de 1º de janeiro de
2022. No entanto, ficam man-
tidos esses percentuais de des-

Senado aprova MP
que amplia margem
de consignado para

aposentados
conto para as operações já con-
tratadas. O relator da MP no
Senado, Plínio Valério (PSDB-
AM), entendeu que comprome-
ter 40% da renda seja excessi-
vo, mas destacou que muitos
desses aposentados e pensio-
nistas são provedores em suas
casas e que podem correr ris-
co de “não ter necessidades
básicas atendidas” caso não
haja a ampliação prevista no
texto.

“Quando as pessoas que
podem tomar empréstimos
usando aquela via, de custo re-
lativamente baixo, muitas vezes
são provedores de bens essen-
ciais para famílias inteiras e
quando essas famílias correm
risco de não ter necessidades
básicas atendidas, não se pode
descartar a via dos emprésti-
mos consignados como uma
alternativa a ser considerada”,
disse Valério em seu parecer.
(Agencia Brasil)

Escolas municipais devem ter aulas
remotas ou híbridas em 2021

A prefeitura de Manaus ini-
ciou na quarta-feira (10) a vaci-
nação escalonada contra a covid-
19 de pessoas do grupo priori-
tário de 60 a 64 anos. Segundo
critérios definidos conjunta-
mente pelas secretarias de Saú-
de do município e do estado e
pela Fundação de Vigilância em
Saúde, essa nova etapa da cam-
panha de imunização será reali-
zada por ordem decrescente de
idade, começando pelas pesso-
as com comorbidade ,alguma
doença em conjunto com outra.

“Considerando que Manaus
ainda não dispõe de doses para
atender 100% da população
estimada para este grupo, que
é de 67.694 pessoas, a vacina-
ção será feita até o limite de
doses disponíveis”, informou a
prefeitura.

Acrescentou que até a ulti-
ma terça-feira (9), 206,5 mil
pessoas foram vacinadas contra
a covid-19 em Manaus, das quais
163,5 mil com a primeira dose
e 43,3 mil com a segunda.

Pelo cronograma, nesta
quarta-feira serão vacinadas,
com prioridade, as pessoas de 64
anos portadoras de comorbida-
des, e na quinta-feira (11), a po-
pulação geral de 64 anos com-
pletos. Na sexta-feira (12), será
a vez dos idosos de 63 anos com
comorbidades, e no sábado (13),
dos demais da mesma idade.

Resultados
Já a segunda e a terça-feira

(dias 15 e 16) da próxima se-
mana serão destinadas ao aten-
dimento das pessoas de 63 e
64 anos que não puderam
comparecer aos postos de va-
cinação de quarta-feira a sába-
do e para avaliação dos resul-
tados alcançados.

Covid-19: Manaus
inicia vacinação de

idosos de 60 a 64 anos
Para ser vacinado, o idoso

precisa apresentar documento de
identificação original com foto
e CPF (Cadastro de Pessoas Fí-
sicas). As comorbidades consi-
deradas para prioridade na imu-
nização incluem, conforme de-
finido pelo Ministério da Saúde,
anemia falciforme, doenças car-
diovasculares e cerebrovascula-
res, doença renal, diabetes me-
llitus (com dependência de in-
sulina), doença pulmonar obstru-
tiva crônica (DPOC), hiperten-
são de difícil controle com com-
plicações/lesão de órgão alvo,
obesidade grave (IMC > 40) e
síndrome de Down.

Pacientes oncológicos e pes-
soas que tenham feito transplan-
te de órgãos também são priori-
tárias. Essas condições de saú-
de devem ser comprovadas com
a apresentação de receita ou lau-
do médico.

A prefeitura informou, ainda,
que os locais de vacinação são
os mesmos das etapas anterio-
res: Complexo de Treinamento
de Direção Veicular do Detran
e Centro Estadual de Convi-
vência da Família Padre Pedro
Vignola, na zona Norte; Cen-
tro Cultural dos Povos da
Amazônia e Estacionamento
da Universidade Paulista
(Unip), na zona Sul; Clube do
Trabalhador do Sesi, na zona
Leste; e Balneário do Sesc e
Centro de Convenções de Ma-
naus (sambódromo). Os pos-
tos funcionam das 9h às 16h.

“Além do grupo de 60 a 64
anos, a prefeitura segue vacinan-
do os remanescentes de grupos
anteriores: idosos de 65 anos ou
mais (primeira dose) e trabalha-
dores da saúde (primeira e se-
gunda doses)”, explicou a prefei-
tura. (Agencia Brasil)

A maior parte das escolas
públicas municipais já iniciou ou
deverá iniciar o ano letivo de
2021 de forma remota ou híbri-
da, mesclando o ensino presen-
cial e o remoto. O acesso à in-
ternet e a infraestrutura escolar
são, no entanto, desafios para as
redes de ensino e estão entre os
maiores problemas enfrentados
no ano passado. As informações
são de pesquisa da União dos
Dirigentes Municipais de Edu-
cação (Undime) divulgada  na
quarta-feira (10).

O estudo, realizado com
apoio do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) e do
Itaú Social, ouviu 3.672 dos 5.570
municípios brasileiros. Neles, as
aulas estão sendo retomadas, na
maior parte dos casos, até este
mês. As redes municipais concen-
tram a maior parte das matrículas
das creches, pré-escolas e ensino
fundamental públicos.

A maior parte das redes de en-
sino municipais (63,3%) já ini-
ciou ou planeja começar o ano le-
tivo de 2021 de forma remota.
Cerca de um quarto das redes
(26,3%) pretende adotar o ensino
híbrido. Apenas 3,8% querem re-
tomar as aulas de forma presenci-
al e 6,6% ainda não definiram.

A pesquisa foi feita entre 29
de janeiro e 21 de fevereiro.
Desde então, segundo o presiden-

te da Undime, Luiz Miguel Mar-
tins Garcia, o cenário, com o agra-
vamento da pandemia em todo o
país, pode ter mudado o planeja-
mento do ano letivo em diversas
localidades. A pesquisa mostra, no
entanto, a intenção dos municípi-
os e como eles estão se preparan-
do para o ano letivo de 2021.

“Nós entendemos que, nes-
se momento, não temos segu-
rança nem informação para ga-
rantir com segurança as aulas
presencias”, diz Garcia.

O vice-presidente da Undi-
me, Marcelo Ferreira da Costa,
acrescenta que cada município
tem uma situação diferente e que
isso deve ser levado em consi-
deração na hora do planejamen-
to do ano letivo. Apesar das rea-
lidades locais distintas, é preci-
so um esforço conjunto (fede-
ral, estadual e municipal) para
que as crianças e os adolescen-
tes tenham acesso à educação.
Ele reforça ainda a importância
da imunização dos docentes.

Mesmo que ainda não reto-
mem o ensino presencial ime-
diatamente, o estudo mostra que
33,9% das redes de ensino defi-
niram os protocolos de seguran-
ça sanitária que irão seguir. A
maioria (59,6%), no entanto,
ainda está discutindo as medidas
e 6,5% não iniciaram esse pro-
cesso. Já os protocolos pedagó-

gicos para a volta às aulas pre-
senciais estão sendo discutidos
por 70,4% das redes, já foram
concluídos em 22,7% delas e
não foram iniciados em 6,9%.

Segundo os dados levanta-
dos, o acesso à internet e a in-
fraestrutura escolar foram os
maiores desafios das redes mu-
nicipais de educação em 2020.
Esses problemas terão que ser
enfrentados também este ano.

Em relação ao acesso à in-
ternet, 78,6% das redes responden-
tes identificaram um grau de difi-
culdade de médio a alto nesse que-
sito. Quase a totalidade dos muni-
cípios (95,3%) declarou que as ati-
vidades não presenciais de 2020
foram concentradas em materiais
impressos e orientações por What-
sApp. Os números mostraram, no
entanto, que as redes têm recorrido
mais a esses recursos, na falta de
conexão. Em pesquisa realizada em
maio de 2020, com uma pergunta
semelhante, foi apurado que 43%
das redes municipais apontavam os
materiais impressos como par-
te da estratégia.

“São condições muito limi-
tantes. Imagine uma criança, nos
anos iniciais da alfabetização,
com um a professora se desdo-
brando e mandando orientações
por WhatsApp”, ressalta a geren-
te de Pesquisa e Desenvolvi-
mento do Itaú Social, Patricia

Mota Guedes.
As organizações defendem a

sanção do Projeto de Lei 3447/
2020, que permite que recursos
do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunica-
ções (Fust) sejam direcionados
para estados e municípios para
garantir a conectividade de crian-
ças e adolescentes de famílias
inscritas no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico),
bem como daqueles matriculados
nas escolas das comunidades
indígenas e quilombolas, e pro-
fessores da rede pública.

“Ampliar o acesso à tecno-
logia é ampliar a possibilida-
de de fazer com que a educa-
ção vá para ambientes além da
sala de aula”, diz o presidente
da Undime.

Além da internet, outras di-
ficuldades foram apontadas pe-
las redes de ensino como ade-
quação da infraestrutura das es-
colas públicas municipais. As
redes afirmaram ter dificuldades
de nível médio a alto em plane-
jamento pedagógico (58,4%);
acesso dos professores à inter-
net (52,6%); formação dos pro-
fissionais e trabalhadores em
educação (54,5%); e, por fim, a
reorganização do calendário le-
tivo 2020 e 2021 (30,1%), que
aparece como a menor das difi-
culdades. (Agencia Brasil)

Dólar cai para R$ 5,65 e tem maior
queda diária desde fim de janeiro

Influenciado pelo mercado
doméstico e internacional, o
dólar teve a maior queda diária
desde o fim de janeiro e voltou
a fechar abaixo de R$ 5,70. A
bolsa de valores teve um dia de
recuperação e aproximou-se dos
113 mil pontos.

O dólar comercial encerrou
a quarta-feira (10) vendido a R$
5,652, com recuo de R$ 0,145
(-2,5%). A cotação chegou a ope-
rar em alta nos primeiros minu-
tos de negociação, mas passou a
cair de forma consistente, até
fechar próxima da mínima do
dia. A divisa teve a maior queda

diária desde 26 de janeiro, quan-
do tinha caído 2,8%.

No mercado de ações, a bol-
sa teve um dia de ganhos. O ín-
dice Ibovespa, da B3, fechou o
dia aos 112.764 pontos, com alta
de 1,29%. O indicador abriu
com ganhos, registrou momen-
tos de queda no início da tarde,
mas consolidou a tendência de
alta perto do fim das negocia-
ções, influenciado pelo Brasil e
pelo exterior.

No Brasil, o avanço da vota-
ção da proposta de emenda à
Constituição (PEC) Emergenci-
al animou os mercados. O tex-

to-base foi aprovado pelos de-
putados, com os destaques sen-
do discutidos ao longo da quar-
ta-feira. A proposta permite a
recriação do auxílio emergenci-
al com corte de gastos obriga-
tórios no médio e no longo pra-
zos como contrapartida.

As intervenções do Banco
Central (BC) no mercado de
câmbio contribuíram para a que-
da do dólar. Na quarta-feira, a
autoridade monetária vendeu
US$ 1 bilhão em contratos de
swap cambial (que equivalem à
venda de dólares no mercado
futuro) e leiloou US$ 405 mi-

lhões das reservas cambiais no
mercado à vista.

No exterior, o dia foi mar-
cado pela euforia com a aprova-
ção final do pacote de ajuda de
US$ 1,9 trilhão pela Câmara de
Representantes dos Estados Uni-
dos. A medida, que agora será
sancionada pelo presidente Joe
Biden, permitirá a injeção de
dólares na economia global,
pressionando para baixo a cota-
ção da moeda norte-americana e
estimulando a recuperação da
maior economia do planeta da
crise gerada pela pandemia de
covid-19. (Agencia Brasil)



Estudos mostram eficácia da
CoronaVac contra 3 variantes do vírus
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A CoronaVac, vacina desen-
volvida pelo Instituto Butantan e
a farmacêutica chinesa Sinovac
e que está sendo aplicada no Bra-
sil, é eficaz contra as três vari-
antes do novo coronavírus que
circulam no país: a britânica
(B.1.1.7), a sul-africana
(B.1.351) e a brasileira
(B.1.1.28), da qual são derivadas
as chamadas P.1 (de Manaus) e a
P.2 (do Rio de Janeiro). A infor-
mação foi dada na quarta-feira
(10) pelo diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas.

Ainda preliminares, esses
estudos, realizados pelo Butantan
em parceria com a Universidade
de São Paulo (USP), incluíram
amostras de 35 participantes va-
cinados na Fase 3. O estudo com-
pleto inclui um número maior de
amostras, que também já estão
em análise. Os resultados com-
pletos ainda serão divulgados.

“Temos que avaliar se as va-
cinas produzem anticorpos con-
tra essas variantes. E foi o que
fizemos. Já sabíamos que os an-
ticorpos produzidos pela vacina do

Instituto Butantan tinham eficiên-
cia contra as variantes do Reino
Unido e da África do Sul. E agora
o estudo feito em associação com
a USP mostra que a vacina tem
eficiência também com as varian-
tes P.1 e P.2. Portanto, estamos
diante de uma vacina que é efeti-
va em proteção contra as varian-
tes que estão circulando neste
momento”, disse Covas.

As vacinas compostas de ví-
rus inativado, como a produzida
pelo Instituto Butantan, têm to-
das as partes do vírus, destaca o
centro de pesquisa biológica.
Isso pode gerar uma resposta
imune mais abrangente em rela-
ção ao que ocorre com outras
vacinas que usam somente uma
parte da Spike, a proteína utili-
zada pelo coronavírus para in-
fectar as células.

Outra característica da vaci-
na inativada do Butantan é que
ela consegue ter uma proteína
Spike completa. As vacinas que
têm fragmentos menores dessa
proteína podem apresentar me-
nos chances de eficácia contra

as novas variantes.
Os testes feitos pelo Butan-

tan usam soro das pessoas vaci-
nadas, que é colhido por meio de
exame de sangue. As amostras são
colocadas em um cultivo de célu-
las e, posteriormente, infectadas
com as variantes. A neutralização
consiste em testar se os anticor-
pos gerados em decorrência da
vacina vão neutralizar (comba-
ter) o vírus nesse cultivo.

“As variantes são novas for-
mas do mesmo vírus. E algumas
variantes têm características ex-
tremamente preocupantes”, afir-
mou o diretor do Instituto Bu-
tantan.

No Brasil, circulam princi-
palmente três variantes do novo
coronavírus. a britânica (B.1.1.7),
a sul-africana (B.1.351) e a bra-
sileira (B.1.1.28). Da brasileira
surgiram a P.1 (de Manaus), con-
siderada a mais agressiva, e a P.2
(do Rio de Janeiro). Estudos vêm
demonstrando que as variantes
podem ser mais transmissíveis e,
algumas vezes, até mais graves.

“A do Reino Unido tem a

transmissibilidade entre pes-
soas aumentada de 30% a 50%
e aumento de gravidade dos
casos superior a 30%. Tem
também a variante da África
do Sul, que determina aumen-
to da carga viral das pessoas
infectadas e transmissão au-
mentada, além de ser resisten-
te à neutralização dos anticor-
pos produzidos por algumas va-
cinas e até pela infecção natu-
ral”, explicou Dimas Covas.

Entre as variantes do Brasil,
a que predomina é a chamada
P.2, que surgiu no fim do ano
passado e tem mutação comum
à da África do Sul. “Mas mais
importante é a P.1, de Manaus,
que concentra as mutações ob-
servadas nas variantes do Reino
Unido e da África do Sul. Por-
tanto, essa é uma variante que
preocupa e que explica, em par-
te, o momento grave da pande-
mia”, alertou.

Na terça-feira (9), o estado
de São Paulo bateu recorde no
número de mortes provocadas
pelo novo coronavírus em um

único dia, com o registro de 517
mortes. O estado vem batendo
também recorde no número de
pessoas internadas.Na quarta-
feira (10) o estado tem 20.314
pessoas internadas, das quais
8.972. em estado grave. A ocu-
pação de leitos de unidades de
terapia intensiva (UTIs) no esta-
do já chegou a 82%.

“No pico máximo da interna-
ção, em julho do ano passado,
tínhamos 6.250 pacientes inter-
nados em UTIs. Portanto, ace-
leramos, e aceleramos muito,
o número de pessoas sendo
comprometidas de uma única
vez. Há exatas duas semanas,
tínhamos 6.650 pacientes in-
ternados em UTIs”, ressaltou o
secretário estadual da Saúde,
Jean Gorinchteyn.

De acordo com Gorin-
chteyn, a cada dois minutos, há

três admissões nos hospitais
paulistas, seja para unidades de
terapia intensiva, seja para en-
fermaria.

Nesta semana epidemiológi-
ca, que se encerra no sábado
(12), o estado vem apresentan-
do novo aumento no número de
casos, de mortes e de novas in-
ternações por covid-19.

Para conter o avanço do novo
coronavírus, todo o estado foi
incluído na Fase 1-Vermelha do
Plano São Paulo, na qual podem
funcionar somente serviços
considerados essenciais. Além
disso, o governo vem amplian-
do o número de leitos de UTIs
disponíveis no estado para o tra-
tamento da covid-19.

Até o mês de abril, o gover-
no espera ter 9,2 mil leitos só
para atendimentos de pacientes
graves. (Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado no
reajuste dos contratos de alu-
guel no país, registrou inflação
de 1,95% na primeira prévia de
março, percentual superior ao
1,92% da prévia de fevereiro.
Segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV), em 12 meses, o
IGP-M acumula 29,83%.

A alta da taxa na prévia de
março comparada à de feverei-
ro, foi puxada pelos preços no

IGP-M acumula inflação
de 29,83% em 12 meses

varejo e na construção.
O Índice de Preços ao Con-

sumidor, que mede o varejo,
subiu de 0,19% para 0,79%. O
Índice Nacional de Custo da
Construção passou de 0,60%
para 1,24%.

Já a inflação do Índice de
Preços ao Produtor Amplo, que
mede o atacado, teve queda, ao
passar de 2,54% na prévia de
fevereiro, para 2,33% em mar-
ço. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049456-63.2018.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e 
Silva Machado, forma da Lei, etc.. FAZ SABER a FLAVIO SOUZA MARAVIESKI, CPF 106.252.401-20, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança de R$ 
8.146,69 (09/02/2018), referente ao inadimplemento das contribuições do Plano de Saúde Cabesp 
Família a partir do mês de março/2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2020. 

Covid-19: Brasil registra 2.286
mortes e 79 mil casos em 24h

Pela primeira vez, o balanço
diário da pandemia registrou  na
quarta-feira (10) mais de duas
mil novas mortes em razão da
covid-19. Foram contabiliza-
das 2.286 vidas perdidas em
um dia. O resultado superou o
até então maior resultado, re-
gistrado  na terça-feira (9),
quando foram notificadas 1.972
mortes pela doença.

A quantidade de pessoas
que não resistiram ao novo
coronavírus  chegou a

270.656.  Ainda há  out ras
2.930 mortes em investiga-
ção, o que ocorre quando o
diagnóstico sobre a causa só
sai após o óbito do paciente.

O total de casos desde o iní-
cio da pandemia chegou a
11.202.305. Entre terça-feira e
quarta-feira, foram registrados
79.876 novos diagnósticos po-
sitivos por equipes de saúde. Na
terça-feira, a quantidade de ca-
sos estava em 11.122.429. O
número de pessoas recuperadas

subiu para 9.913.739. Já a quan-
tidade de pessoas com casos ati-
vos, em acompanhamento por
equipes de saúde, ficou em
1.017.910.

Os dados foram divulga-
dos na atualização diária do
Ministério da Saúde, publica-
da na noite de quarta-feira
(10). A atualização é produzi-
da a partir das informações
levantadas pelas autoridades
estaduais e locais de saúde
sobre casos e mortes provoca-

dos pela covid-19.

Estados
O ranking de estados com

mais mortes pela covid-19 é li-
derado por São Paulo (62.570),
Rio de Janeiro (33.893), Minas
Gerais (19.824), Rio Grande do
Sul (14.087) e Paraná (13.060).
Já as Unidades da Federação com
menos óbitos são Acre (1.083),
Amapá (1.167), Roraima
(1.203), Tocantins (1.611) e Ser-
gipe (3.057).(Agencia Brasil) A Receita Federal liberou  na

quarta-feira (10), para todos os
cidadãos, o acesso à cópia, em
formato digital, da última De-
claração do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (DIRPF)
no Centro Virtual de Atendi-
mento (e-CAC). O documento
facilita o preenchimento da de-
claração de 2021 e pode ser re-
tirado por meio de Dossiê Di-
gital de Atendimento (DDA-Pro-
cesso Digital).

Até então, o serviço de cópia
da declaração pelo e-CAC estava
disponível apenas para quem ti-
vesse certificado digital - uma
espécie de chave eletrônica. Com
a iniciativa, será possível também
solicitar a cópia apenas com o lo-
gin e senha. A autorização para o
serviço foi publicada no Diário
Oficial da União de quarta-feira.

Após entrar no portal e-CAC,
basta acessar o sistema de Pro-
cessos Digitais (e-Processo) e
clicar em Abrir Dossiê Digital
de Atendimento, escolher a
área de concentração Cópia de
Documentos e selecionar o
serviço Obter Cópia da Última
DIRPF Entregue. Não é neces-
sário juntar documentos, pois a
própria abertura do dossiê será

Receita libera cópia da
declaração do Imposto de

Renda pelo e-CAC
suficiente para a emissão da có-
pia da declaração.

A Receita explica que o pro-
cesso deve ser gerado no nome
do titular da declaração cuja có-
pia se pretende receber, ou seja,
o login no e-CAC deve ser feito
pelo próprio titular da declaração.
A cópia da última DIRPF trans-
mitida nos últimos cinco anos
será anexada ao processo aberto
e poderá ser obtida ao acessá-lo,
pela opção Meus Processos.

Já o contribuinte que possui
certificado digital pode baixar a
cópia da declaração de qualquer
ano pelo sistema de cópia de de-
clarações no e-CAC. No portal
Gov.br há um passo a passo para
acessar esse serviço.

Na terça-feira (9), o Minis-
tério da Economia informou que
o serviço para obter a cópia da
declaração estaria disponível na
própria terça-feira. À Agência
Brasil, a pasta explicou que, na
verdade, houve um erro de comu-
nicação. “O serviço (pedido por
DDA) foi implantado no sistema
na data de terça-feira (9), porém
o início do processamento das
cópias estava previsto apenas para
a quarta-feira (10)”, informou.
(Agencia Brasil)

O presidente da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), Antônio Barra Torres,
pediu na quarta-feira (10) ao pre-
sidente Jair Bolsonaro a sanção
dos dispositivos que tratam do
trabalho da Anvisa na Medida Pro-
visória (MP) 1.026/21, a MP das
Vacinas. O texto foi aprovado no
Congresso na semana passada e
aguarda sanção presidencial.

Após reunião no Palácio do
Planalto, Barra Torres explicou
que o texto preserva a capacida-
de analítica da Anvisa e fixa pra-
zo de sete dias úteis (nove cor-
ridos) para análise de pedidos de
vacinas para uso emergencial.
Além disso, esse prazo pode ser
estendido em caso de dúvidas ou
de necessidade de documenta-
ção complementar.

“Com a MP 1.026 fica pre-
servada a capacidade da agência
de ver os documentos, estudar
os documentos referentes ao
desenvolvimento vacinal e emi-
tir o seu juízo de valor. É pra isso
que a agência existe. A gente
pode se lembrar que na emenda
à MP que já foi vetada [MP
1.003/20] essa possibilidade não
existia, havia apenas um resulta-
do obrigatório”, explicou.

O Artigo 5º da MP 1.003/
2020 dava um prazo de cinco
dias para autorização de uso
emergencial de vacinas contra a
covid-19, desde que tivessem
sido aprovadas por autoridades
sanitárias estrangeiras. A Anvisa
pediu, então, o veto a esse dis-
positivo, pois entendeu que a
medida tirava as competências
da agência.

De acordo com Barra Torres,
a Anvisa levou nove dias para
analisar o pedido de uso emer-
gencial das vacinas CoronaVac -
produzida pelo Instituto Butan-
tan em parceria com a farmacêu-
tica chinesa Sinovac -, e Astra-
Zeneca (ou Covishield) - produ-
zida pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) em parceria com
a universidade inglesa de Oxford
e a farmacêutica AstraZeneca. “É
um prazo que consideramos ra-
zoável”, disse.

A MP da Vacinas também re-
toma a previsão de que a Anvisa
conceda autorização para a im-
portação e o uso de vacinas apro-
vadas por laboratórios internaci-
onais. A novidade é que poderão
ser aceitos resultados provisó-
rios de um ou mais estudos clí-
nicos além dos estudos de Fase
3 (teste em larga escala).

O texto aumenta o número
de autoridades sanitárias estran-
geiras que servem como base
para autorização temporária de
vacinas, medida também vetada
na MP 1.003/20. Além das agên-
cias dos Estados Unidos, da
União Europeia, do Japão, da
China, do Reino Unido, do Ca-
nadá, da Coreia do Sul, da Rús-
sia e da Argentina, o parecer do
relator inclui as agências da
Austrália e da Índia e demais
autoridades sanitárias estran-
geiras reconhecidas e certifi-
cadas pela Organização Mundi-
al de Saúde (OMS).

O prazo para a Anvisa deci-
dir sobre a aprovação temporá-
ria pode chegar a 30 dias se não
houver relatório técnico de ava-
liação da agência internacional.
Segundo Barra Torres, isso só
deve acontecer caso haja algum
problema.

“Caso alguma coisa indese-
jável tenha acontecido, mas não
vamos trabalhar dessa maneira.
Vamos trabalhar com prazo de
nove dias corridos e esperamos
que não haja problemas nenhum
e esses 30 dias não precisarem
ser evocados. Está preservada a
capacidade analítica tanto para
concordar quanto para recha-
çar”, disse.

Além da CoronaVac e Astra-
Zeneca, aprovadas para uso
emergencial, a Anvisa aprovou
o registro definitivo da vacina
Cominarty, desenvolvida pela
farmacêutica norte-americana
Pfizer em parceria com a em-
presa de biotecnologia alemã
BioNtech.

De acordo com Barra Torres,
o processo para registro defini-
tivo da vacina AstraZeneca “se
aproxima fortemente do seu fi-

Anvisa pede a Bolsonaro que
sancione MP das Vacinas

nal”. É um processo que já vinha
usando a ferramenta da submis-
são contínua, então gradativa-
mente documentos iam sendo
apresentados”, explicou.

Segundo o presidente da An-
visa, no caso da vacina Sputnik
V, ainda faltam documentos só-
lidos, consubstanciados, para
que a análise possa ser feita. O
imunizante é produzido no Bra-
sil pela União Química em par-
ceira com o Instituto Gamaleya,
da Rússia.

Barra Torres também disse
que as vacinas aprovadas são se-
guras e que qualquer medica-
mento pode provocar reações já
previstas durante os estudos.
“Ninguém deve ter pé atrás em

tomar a vacina. Todos nós esta-
mos aqui porque tomamos vaci-
na em alguma época, porque
nosso pai, nossa mãe, nosso res-
ponsável nos levou pela mão em
algum momento e nós tomamos
vacina. Então, refletir sobre usar
ou não vacina me parece algo que
não tem sentido”, argumentou.

O presidente da Anvisa de-
fendeu ainda a manutenção de
medidas não farmacológicas,
como o uso de máscaras, o dis-
tanciamento social e a higiene
das mãos. “Isso continua sendo
essencial e vai ser essencial du-
rante muitos meses, mesmo es-
tando o Brasil em situação bem
favorável quanto a vacinas”, dis-
se. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042586-47.2003.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUSETE SUELI ZIVERT,
Brasileiro, CPF 128.692.768-42, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Condomínio Edifício Flavia, alegando em síntese: Pagamento de cotas condominiais, reparo de elevador e
troca de colunas, vencidos de 07/11/2002 à 07/01/2003, alusivos à unidade 173. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2020 11 e 12/03

Sindicato dos Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal do
Município de São Paulo - SAVIM

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 – 12º andar – cj.120 – Centro
São Paulo – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do artigo 6º, § 1º, I, artigo 7º, artigo 9º e demais disposições dos Estatutos
Sociais atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados convocados para a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 25/03/2021, com início às 10h30, em primeira
chamada na sede do Sindicato. ORDEM DO DIA: Aprovação das Contas do exercício
do ano 2020. São Paulo, 11 de março de 2021. Mario Roberto Fortunato - Diretor
Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO

DE PESSOAS
CNPJ nº 11.984.562/0001-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital e na forma prevista no artigo 18 do estatuto Social, o Sra. Maria
Cristina Correa Rocha de, no uso de suas atribuições como Presidente do Conselho
Deliberativo do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
DE PESSOAS, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social Avenida Miruna, n° 320,
Apartamento 82, Bairro Indianópolis, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, no
próximo dia  14 de abril de 2021, as 15:00 horas, em primeira convocação, com a
presença da maioria absoluta dos associados; as 16:00 horas, em segunda convocação,
com a presença de qualquer número de associados presentes, com direito a voto, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:  1) Eleição dos membros do conselho de
Administração (Presidente e Vice-Presidente); 2) Eleição dos membros do conselho
Fiscal; 3) Demais assuntos de interesses dos associados. São Paulo, 10 de março de
2021. MARIA CRISTINA CORREA ROCHA DE SOUSA - Presidente

43ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo-SP. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo 1074184-
71.2018.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, Juiz de Direito da 43ª Vara Cível do Foro Central de São
Paulo, faz Saber a SBM INDÚSTRIA DE METAIS LTDA (CNPJ 43.505.353/0001-56) e DANIEL DE OLIVEIRA
GIMENES (CPF 180.122.558-39) que FMI SECURITIZADORA SA lhes ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA
pelo procedimento comum, objetivando a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$733.090,38.
Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital para que em 15 dias a fluir dos 20 dias
supra ofereçam resposta sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o presente afixado e publicado n a forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J – 10 e 11/03

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO N° 1017527-69.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRÍCIA PERSICANO PIRES, na forma da Lei, etc. Faz Saber a  
1- Showtec Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda, CNPJ 01.841.553/0001-30, na pessoa de seu representante legal; a 2- Anme Abou 
Amche Kaddonrali, CPF 142.324.958-51, 3- Calil Aliined Kaddourah, CPF 125.411.358-40, 4- Ana Lucia Petrachini Gouvea Kaddourah, 
CPF 151.595.008-55 e 5- Ali Kaddourah, CPF 087.919.308-55.
de que, procedam o pagamento de RS 3.001.214,91

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2021.                          B - 09, 10 e 11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004351-68.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vítor Gambassi Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Masahide Oba - Me, 
CNPJ 17.541.709/0001-05, na pessoa de seu representante legal e a Masahide Oba, CPF 540.865.158 - 49, que Banco Santander (Brasil) 
S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 217.789,42 (jan/2015), referente ao saldo devedor da 
Cédula de Crédito Bancário nº 00334337300000002950 (Operação nº 4337000002950300170).Estando os executados em local ignorado, 

valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2021.       B - 10 e 11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009881-39.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MERCADINHO BUIQUE 
LTDA ME, CNPJ 15.713.594/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A., objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 12.398,58 (agosto/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, 
referente ao inadimplemento do Termo de Ocorrência de Irregularidade n° 8103345. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por 

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1076083-07.2018.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível 
- Foro Central Cível. Faz Saber a Américo Antônio Salomão, CPF 007.655.668-93, que Mendes e Rodrigues Assessoria Jurídica 
e Administração Ltda, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 8.839,74 
(31.07.2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento dos 
contratos de prestação de serviços e honorários advocatícios. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 

especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). 

AUTOMÓVEL CLUBE DA LAPA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital de convocação, ficam convocados os senhores associados do AUTOMÓVEL CLUBE DA 
LAPA, inscrito no CNPJ sob nº 62.097.795/0001-55, com direito a voto, a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, no próximo dia 29 de março de 2021, às 14 horas em primeira chamada com no mínimo 2/3 de 
associados presentes e às 15 horas, em segunda chamada com  no mínimo 1/3 de associados presentes, 
na rua Barão de Jundiai, 166, bairro da Lapa, CEP nº 05073-010, São Paulo, Capital, para deliberarem sob 
a seguinte ordem do dia: a) – Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal para o mandato de 2021 a 2029. 

São Paulo, 05 de março de 2021.
JOSE LUIZ SOAVE

Presidente

Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
CNPJ/MF 28.042.871/0001-97 | NIRE 35300505182

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Em nome do Presidente do Conselho de Administração da Gestora de Inteligência de Crédito S.A. (“Companhia”), Sr. Francisco Javier 
Muñoz Bermejo, e conforme previsão dos artigos 5º e seguintes do Estatuto Social da Companhia, sirvo-me da presente para convocá-los 
para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“Assembleia Geral”), a realizar-se no próximo dia 18 de março de 2021, das 
18:00 às 19:00, por meio digital ou na sede da Companhia, na Alameda Araguaia, 2.104, 8º Andar - Alphaville, na cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) aprovação das contas dos administradores e 

de Administração na reunião do dia 26 de fevereiro de 2021, b) aprovar o limite global de remuneração dos administradores para o 
c) Aprovar 

a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia para o Mandato 2021-2023, em chapa a ser indicada até a presente 
data. Os materiais de apoio, incluindo a minuta de ata, já se encontram disponibilizados no Portal do Conselho, no endereço eletrônico 
https://account.nasdaq.com/Login, no item “Documentos/Atas e Reuniões /AGE - 18marçol2021”, ao qual as equipes de governança 

Francisco Javier Muñoz Bermejo, Presidente do Conselho de Administração.ç

Produtos Alimentícios Arapongas S/A - Prodasa
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Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1010623-95.2013.8.26.0020 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Sabrina Salvadori Sandy, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Genebra Imóveis Ltda. CNPJ. 51.593.887/0001-00, por seu representante legal, que lhe foi proposta e uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Sandro Cezar Brito de Oliveira e outros, objetivando a outorga da escritura definitiva do 
imóvel lote 03, da quadra I, situado na Rua Onze, atual Rua Por do Sol, Lt03, loteamento Capela da Lagoa I Jaraguá/SP, os 
autores ter adquirido o imóvel em 30/10/2010 por Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 30 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de janeiro de 2021. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0022867-23.2010.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional 
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Maury Ricardo de Oliveira, 
Brasileiro, RG 334646820, CPF 305.108.008-07, endereço desconhecido, São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de 
sentença por parte de Neusa Vieira de Martino. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, de que o valor de R$ 227,01, foi objeto de bloqueio em conta ITAÚ UNIBANCO, via sistema Bacen -jud, para garantia da Execução 
em epígrafe, bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. Será o present e edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de dezembro de 2020. 

Edital de Intimação - Prazo de 15 dias. Processo nº 0000838-21.2020.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional 
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. Faz saber a Jeferson Andrade dos Santos, RG 
18.754.946-MG, CPF 542.488.332-04 e Rita Margarida Marques dos Santos, RG 56.906.373-5, CPF 028.514.265-83, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Álvaro Filocreão Botelho da Cunha. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 91.982,46, devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2020. 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0050285-90.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, 
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei. Faz saber a In Search 
Estudos e Tendências de Mercado Ltda., CNPJ. 07.058.668/0001-39 que Carrefour Comércio e Industria Ltda. move a ação 
de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias 
supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 72.981,89 (Nov/2020), corrigido e 
acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o 
prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do 
credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares 
efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1008666-42.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Edna Kyoko Kano, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bianchi Comércio 
de Componentes para Calçados Ltda. ME, CNPJ 07.665.489/0001-60, na pessoa de seu representante legal, que Angelina 
Pina de Campos, ajuizou uma Ação Procedimento Comum, objetivando declarar a rescisão sem justa causa do Contrato de 
Representação Comercial e a indenização pela rescisão do contrato e o pagamento das comissões conforme avaliação do 
perito contábil. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente, por 
extrato, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de novembro de 2020. 

����������������	
����������������������������������������?���������������������������� !"�#��$%��!&%!'(�$#�?)�*#&#
�+,%-.�$(�/(&(��%0!(1#-�*����%14#�$%�/&#1<#.��3'#$(�$%��6(�# -(.��&�#���� :!#1#��%1$%3��!9�%3�>('%-4(.�1#�8(&9#�$#��%!.�%':�
/�����>���#�(���L��������*���/�����������������.�>&#3!-%!&#.��!,(&:!#$#.��1#-!3'#�$%��#&0(3�%��#-=&!(3.��Q�?����������
2.��/����������?����.�B %�C(&�%3'%�� +"(.� '&#9!'#�$%� 9#�#<6(�$%�� 9C&!9%1'(�$%�3%1'%1<#.�9(,!$#�C(&�>#1:(�>&#$%3:(��A
����1:(1'&#1$(�3%�(�&D �%9�- 0#&�!1:%&'(�%�16(�3#;!$(.�1(3�'%&9(3�$(�#&'!0(����.�M��.��*�$(���.�8(!�$%'%&9!1#$#�#�3 #�������	
�
C(&�������.�C#&#�B %.�1(�C&#"(�$%�����B !1"%��$!#3�E'%!3.�B %�8- !&=�#CJ3�(�$%: &3(�$(�C&#"(�$(�C&%3%1'%�%$!'#-.�C#0 %�#�B #1'!#
$%��F�������.����,#-(&%3�$%�$%"%9;&(�$%������.�$%,!$#9%1'%�#' #-!"#$#.�3(;�C%1#�$%�9 -'#�$%���I�3(;&%�(�,#-(&�$(�$D;!'(
%�4(1(&=&!(3�#$,(:#'+:!(3�$%���I��#&'!0(�����%�C#&=0&#8(3.�$(��J$!0(�$%�&(:%33(��!,!-���/!:#�:!%1'%.�#!1$#.�B %�1(3�'%&9(3�$(
#&'!0(�����$(��J$!0(�$%�&(:%33(��!,!-.�'&#13:(&&!$(�(�C%&+($(�#:!9#�!1$!:#$(�3%9�(�C#0#9%1'(�,(- 1'=&!(.�!1!:!#�3%�(�C&#"(�$%���
�B !1"%��$!#3�E'%!3�C#&#�B %�(�%G%: '#$(.� !1$%C%1$%1'%9%1'%�$%�C%14(&#�( �1(,#� !1'!9#<6(.�#C&%3%1'%.�1(3�C&JC&!(3�# '(3.�3 #
!9C 01#<6(���%&=�(�C&%3%1'%�%$!'#-.�C(&�%G'&#'(.�#8!G#$(�%�C ;-!:#$(�1#�8(&9#�$#�-%!��������������#$(�%�C#33#$(�1%3'#�:!$#$%
$%��6(�# -(.�#(3����$%�9#&<(�$%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����A����A�����

/�������Q��������*�������*������*�������)�*#&#��+,%-�$(�/(&(��%0!(1#-��*����#C#������8+:!(��+,%-�$(�/(&(��%0!(1#-��*����#C#�
��������������	
��������������������������������������������������������?������������ !"�#��$%��!&%!'(�$#��)�*#&#
�+,%-.�$(�/(&(��%0!(1#-��*����#C#.��3'#$(�$%��6(�# -(.��&�#����L����O������>���O��/��>��O��.�1#�8(&9#�$#��%!.�%':��/��
��>���#�(���(3D��$ #&$(�Q !9#&6%3��,!-#���/������@�������@���%��(3D�Q !9#&6%3�!&%3�$%��,!-#���/������@��������?�.�B %�#
#<6(�$%��(;&#1<#.�$%�&(:%$!9%1'(��(9 9.�#7 !"#$#�C(&��(:!%$#$%�>%1%8!:%1'%��6(��#9!-(.�8(!�7 -0#$#�C&(:%$%1'%.�:(1$%1#1$(�
(3�#(�C#0#9%1'(�$#�B #1'!#�$%��F�������.@@� �3%'%9;&(�$%���������3'#1$(�(3�%G%: '#$(3�%9� - 0#&� !01(&#$(.� 8(!�$%8%&!$#�#
!1'!9#<6(�C(&�%$!'#-.�C#&#�B %�%9����$!#3.�#�8- !&�$(3����$!#3�3 C&#.�%8%' %9�(�C#0#9%1'(.�3(;�C%1#�$%�!1:!$H1:!#�$%�9 -'#�$%���I.
C#0#9%1'(�$%�4(1(&=&!(3�#$,(:#'+:!(3� 8!G#$(3�%9���I�%�%GC%$!<6(�$%�9#1$#$(�$%�C%14(&#�%�#,#-!#<6(��/!:#9�#3�C#&'%3
%G%: '#$#3�#$,%&'!$#3�$%�B %.�'&#13:(&&!$(�(�C&#"(�C&%,!3'(�1(�#&'������$(����3%9�(�C#0#9%1'(�,(- 1'=&!(.� !1!:!#�3%�(�C&#"(�$%
����B !1"%��$!#3�C#&#�B %.� !1$%C%1$%1'%9%1'%�$%�C%14(&#�( �1(,#�!1'!9#<6(.�#C&%3%1'%9.�1(3�C&JC&!(3�# '(3.�3 #3�!9C 01#<�%3�
�%&=�(�C&%3%1'%.�#8!G#$(�%�C ;-!:#$(�1#�8(&9#�$#� -%!���.���A��A�������%&=�(�C&%3%1'%�%$!'#-.�C(&�%G'&#'(.�#8!G#$(�%�C ;-!:#$(�1#
8(&9#�$#�-%!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����A����A�����

��������������	
�������������������������������������?@������������������������������ !"�#��$%��!&%!'(
$#� �)� *#&#� �+,%-.� $(� /(&(� �%0!(1#-� 2��� �� �(33#� �%14(&#� $(� 5.� �3'#$(� $%� �6(� # -(.� �&�#��� �#&!(� �#33#1(&!� / 7!'#.
1#� 8(&9#� $#� �%!.� %':�� /��� ��>��� #� �!-3(1� �!;%!&(� �#&!1(� ��/� ��?������������.� B %� �(:!%$#$%� >%1%8!:%1'%� �6(
�#9!-(.� %1'!$#$%� 9#1'%1%$(&#� $(� O(3C!'#-� %� �#'%&1!$#$%� �6(� �#9!-(� �� �#1'#1#� -4%� #7 !"( � #<6(� $%� �(;&#1<#.� $%
&(:%$!9%1'(� �(9 9.� (;7%'!,#1$(� #� B #1'!#� $%� �F� �����.��� �3%'%9;&(� $%� �����.� $%:(&&%1'%� $(� �13'& 9%1'(
#&'!: -#&� $%� �(1'&#'(� $%� &%3'#<6(� $%� �%&,!<(3� �D$!:(AO(3C!'#-#&%3.� &%C&%3%1'#$(� C%-#� �('#� /!3:#-� 1N� ������
�3'#1$(�(�&%B %&!$(�%9�- 0#&�!01(&#$(.�8(!�$%8%&!$#�#�:!'#<6(�C(&�%$!'#-.�C#&#�B %�%9����$!#3.�#�8- !&�$(3����$!#3�3 C&#.
(8%&%<#� :(1'%3'#<6(.� 3(;� C%1#� $%� C&%3 9!&%9�3%� :(9(� ,%&$#$%!&(3� (3� 8#'(3� #-%0#$(3�� �6(� 3%1$(� :(1'%3'#$#� #
#<6(.� (� &%B %&!$(� 3%&=� :(13!$%&#$(� &%,%-.� :#3(� %9� B %� 3%&=� 1(9%#$(� : &#$(&� %3C%:!#-�� �%&=� (� C&%3%1'%� %$!'#-.� C(&
%G'&#'(.�#8!G#$(�%�C ;-!:#$(�1#�8(&9#�$#�-%!��������������#$(�%�C#33#$(�1%3'#�:!$#$%�$%��6(�# -(.�#(3���$%�9#&<(
$%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����A����A������

��������������	
��������������������������������������������������������������������� !"�#��$%��!&%!'(
$#� ��)� *#&#� �+,%-.� $(� /(&(� �%0!(1#-� ��� �� �#1'(� �9#&(.� �3'#$(� $%� �6(� # -(.� �&�#��� /# 3'(� �#-9#3:4!(� /%&&%!&#.� 1#
8(&9#�$#��%!.�%':��/#"��#;%&�#��1$&%#�!"%--!�$!�Q%1(,#���/���@���?@�@������.�B %�>#1:(��#1'#1$%&��>&#3!-���A��-4%
#7 !"( � #<6(� $%� �(;&#1<#.� $%� &(:%$!9%1'(� �(9 9.� (;7%'!,#1$(� #� B #1'!#� $%� �F� ?������.�?� �8%,%&%!&(� $%� �����.
$%:(&&%1'%� $(� �&D$!'(� %33(#-� �-%'&�1!:(� $%� (C%&#<6(� 1�� �����?�����?����@���� �3'#1$(� #� &%B %&!$#� %9� - 0#&
!01(&#$(.� 8(!� $%8%&!$#� #� :!'#<6(� C(&� %$!'#-.� C#&#� B %� %9� ��� $!#3.� #� 8- !&� $(3� ��� $!#3� 3 C&#.� (8%&%<#� :(1'%3'#<6(.� 3(;
C%1#� $%� C&%3 9!&%9�3%� :(9(� ,%&$#$%!&(3� (3� 8#'(3� #-%0#$(3�� �6(� 3%1$(� :(1'%3'#$#� #� #<6(.� #� &%B %&!$#� 3%&=
:(13!$%&#$#� &%,%-.� :#3(� %9� B %� 3%&=� 1(9%#$(� : &#$(&� %3C%:!#-�� �%&=� (� C&%3%1'%� %$!'#-.� C(&� %G'&#'(.� #8!G#$(� %
C ;-!:#$(� 1#� 8(&9#� $#� -%!�� ����� ������ �#$(� %� C#33#$(� 1%3'#� :!$#$%� $%� �6(� # -(.� #(3� ��� $%� 8%,%&%!&(� $%� �����
��� %� ��� A� ��� A� ����

��������������	
��������������������������������������?�������@���������?������������ !"�#��$%��!&%!'(
$#��)�*#&#��+,%-.�$(�/(&(��%0!(1#-� �*����#C#.��3'#$(�$%��6(�# -(.��&�#����L����O������>���O��/��>��O��.�1#
8(&9#�$#��%!.� %':��/�����>���#�(����������������� ��/������@�����������B %�>#1:(��#1'#1$%&� �>&#3!-���A�� -4%
#7 !"( � #<6(� $%� �(;&#1<#.� $%� &(:%$!9%1'(� �(9 9.� (;7%'!,#1$(� #� B #1'!#� $%� �F� ����?��.��� �$%"%9;&(� $%� ���@�.
$%:(&&%1'%� $(� 3%&,!<(� $%� �#&'6(� $%� �&D$!'(� $%� �C%&#<6(� 1�� ?�@�����@���������?�� �3'#1$(� #� &%B %&!$#� %9� - 0#&
!01(&#$(.� 8(!� $%8%&!$#� #� :!'#<6(� C(&� %$!'#-.� C#&#� B %� %9� ��� $!#3.� #� 8- !&� $(3� ��� $!#3� 3 C&#.� (8%&%<#� :(1'%3'#<6(.� 3(;
C%1#� $%� C&%3 9!&%9�3%� :(9(� ,%&$#$%!&(3� (3� 8#'(3� #-%0#$(3�� �6(� 3%1$(� :(1'%3'#$#� #� #<6(.� #� &%B %&!$#� 3%&=
:(13!$%&#$#� &%,%-.� :#3(� %9� B %� 3%&=� 1(9%#$(� : &#$(&� %3C%:!#-�� �%&=� (� C&%3%1'%.� #8!G#$(� %� C ;-!:#$(� 1#� 8(&9#� $#
-%!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����A����A�����

��������������	
������������������������������������������������������������������ !"�$%��!&%!'(�$#��)�*#&#��+,%-.
$(�/(&(��%0!(1#-������#1'#1#.��3'#$(�$%��6(�# -(.��&���$%9!&��($%3'(�$%��( "#.�1#�8(&9#�$#��%!.�%':��/#"��#;%&�#��($1%P��%-(
$(3��#1'(3��( C#3�%�%&8 9#&!#���.�1(9%�8#1'#3!#��%3'&(3��'(&%���������������?�A���������%��($1%P��%-(�$(3��#1'(3���/�
������?��������.�B %�>#1:(� �'#E�L1!;#1:(��A�� -4%3�#7 !"( �#<6(��(1!'J&!#.�C#&#�:(;&#1<#�$#�B #1'!#�$%��F��?�����.����#;&!-
$%������.�$%:(&&%1'%�$(�3#-$(�$%,%$(&�$#�:(1'#�:(&&%1'%�1N��@����@.�#0H1:!#����?.�(&! 1$(�$#�&(C(3'#�$%��;%&' &#�$%��(1'#
�(&&%1'%�&%0!3'&#$#�3(;�(�1N�������������?���@���@���3'#1$(�(3�&%B %&!$(3�%9�- 0#&� !01(&#$(.� 8(!�$%8%&!$#�#�:!'#<6(�C(&�%$!'#-.
C#&#�B %�%9����$!#3.�#�8- !&�$(3����$!#3�3 C&#.�C#0 %9�(�$D;!'(��8!:#1$(�!3%1'(3�$%�: 3'#3�C&(:%33 #!3�.�#:&%3:!$(�$%�4(1(&=&!(3
#$,(:#'+:!(3�%B !,#-%1'%3�#��I�$(�,#-(&�$(�$D;!'(� �#&'!0(�@���$(����.�( �(8%&%<#9�%9;#&0(3.�3(;�C%1#�$%�:(1,%&'%&�3%�(
9#1$#$(�!1!:!#-�%9�9#1$#$(�%G%: '!,(���%:(&&!$(3�(3�C&#"(3�3 C&#.�1(�3!-H1:!(.�3%&6(�(3�&D 3�:(13!$%&#$(3�&%,%!3.�:#3(�%9�B %
-4%3�3%&=�1(9%#$(�: &#$(&�%3C%:!#-�%�$#$(�&%0 -#&�C&(33%0 !9%1'(�#(�8%!'(.�1(3�9(-$%3�$(�#&'!0(���@.��*�$(������%&=�(�C&%3%1'%
%$!'#-.�C(&�%G'&#'(.�#8!G#$(�%�C ;-!:#$(�1#�8(&9#�$#�-%!��������������#$(�%�C#33#$(�1%3'#�:!$#$%�$%��6(�# -(.�#(3����$%�( ' ;&(
$%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����A����A�����

�$!'#-� $%� �!'#<6(�� &#"(�� ��� $!#3�� &(:%33(� 1�� ��������������������������� �� �&#�� �-= $!#� �#&1%!&(� �#-; ::!
�%1# G.� � +"#�$%��!&%!'(�$#�@)�*#&#��+,%-�$(�/(&(��%0!(1#-�$%��#1'(��9#&(A�.�/#"��#;%&�#��#&:(3��1$&%3�#-9#
�%&$#� ��/�� ��������?������.� B %��1'�1!(� �%1$%3� $(� �#3:!9%1'(� -4%� #7 !"( � #<6(� $%��&;!'&#9%1'(� %� �(;&#1<#� $%
O(1(&=&!(3.� (;7%'!,#1$(� #� '('#-� C&(:%$H1:!#� $#� #<6(� C#&#� B %� 3%7#9� #&;!'&#$(3� (3� 4(1(&=&!(3� $%,!$(3� #(� � '(&� %9
$%:(&&H1:!#� $(3� 3%&,!<(3� C&%3'#$(3.� $%� #:(&$(� :(9� #� '#;%-#� $#� ��>� 1(� C%&:%1' #-� $%� ��I� $(� ,#-(&� #� 3%&� C#0(� #(
�%B %&!$(� 1(3� # '(3� $(� C&(:%33(� 1�� ��������� �?����������������� �3'#1$(� (� &%B %&!$(� %9� - 0#&� !01(&#$(.� 8(!
$%8%&!$#� #� :!'#<6(� C(&� %$!'#-.� C#&#� B %� %9� ��� $!#3.� #� 8- !&� $(3� ��� $!#3� 3 C&#.� (8%&%<#� :(1'%3'#<6(.� 3(;� C%1#� $%
C&%3 9!&%9�3%� :(9(� ,%&$#$%!&(3� (3� 8#'(3� #-%0#$(3�� �6(� 3%1$(� :(1'%3'#$#� #� #<6(.� (� &%B %&!$(� 3%&=� :(13!$%&#$(
&%,%-.�:#3(�%9�B %�3%&=�1(9%#$(�: &#$(&�%3C%:!#-���%&=�(�C&%3%1'%.�#8!G#$(�%�C ;-!:#$(�1#� 8(&9#�$#� -%!���.���A��A
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����A����A������EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0017915-03.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 

da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) HÉLIO URAMOTO, CPF 625.786.268-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Condomínio Edifício Gutemberg, na qual foi deferido a penhora do imóvel objeto 
da matrícula nº 63.515 registrado no 15º CRI-São Paulo S  
GUTEMBERG, situado à Rua Gutemberg, 170, Campo Belo, Capital-SP -se o executado em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente sua impugnação. Decorrido o prazo sem manifestação, o feito terá 
regular prosseguimento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1020366-73.2019.8.26.0003 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ªVara Cí-
vel,do Foro Regional III-Jabaquara,Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) HÉLIO MAIA FERREIRA,Brasileiro,Casado,Empresário,RG 30.653.707-2,CPF 183.775.408-00,que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Jean Paul Colomba,alegando em síntese:para cobrança de R$15.088, 
68(set/2019),referente a débitos de locação do imóvel à Rua Conde Moreira Lima 282,Jabaquara.Estando o executado em lugar 
ignorado,expede-se edital,para que em 3dias,a fluir do prazo supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10%reduzidos 
pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do 
saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de 
tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.              [11,12] 

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 - NIRE N° 35.300.316.177

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2021.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 08 de março de 2021, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente, Michael Leon 
Schmulian; Secretário, Virgílio Borba. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do 
art. 124, § 4º, da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinatura 
constante do livro de Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: O único acionista decidiu aprovar a redução do 
capital social de R$ 186.336.330,00 (cento e oitenta e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil e trezentos e 
trinta reais) para R$ 181.436.330,00 (cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos 
e trinta reais) mediante o cancelamento de 4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil) ações ordinárias. A 
redução far-se-á mediante a restituição ao único acionista Alumina Limited do Brasil S/A, em moeda corrente, 
do valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), a ser feita na forma da lei; (3) em 
consequência da resolução ora adotada, foi aprovada a alteração do artigo 5º do estatuto social, que passará 
a vigorar com a seguinte redação : “Artigo 5º - O capital social é de R$ 181.436.330,00 (cento e oitenta e um 
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta reais) dividido em 181.436.330 (cento e oitenta e um 
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal 
de R$1,00 (um real) cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta ata na forma prevista no 
artigo 174 da Lei n° 6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo. ENCERRAMENTO: Às 12:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da assembleia. 
ASSINATURAS: Michael Leon Schmulian, presidente, Virgilio Borba, secretário, ALUMINA LIMITED DO BRASIL 
S.A, Michael Leon Schmulian, diretor.

Federação Nacional das Cooperativas Habitacionais - Fenacohab
CNPJ 33.736.098/0001-07

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Federação Nacional das Cooperativas Habitacionais - Fenacohab - CNPJ 33.736.098/0001-07, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca às Cooperativas Habitacionais 
filiadas, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 25 de março de 2021  
na Baalbek Cooperativa Habitacional, Rua Domingos de Morais, 258 - Vila Mariana, São Paulo - SP,  
CEP 04010-000, por não haver acomodações na sede social. A primeira convocação se dará às 12:30 horas 
com a presença de 2/3 de seus associados, às 13:30 horas em segunda convocação com a presença de metade 
mais 01 (um) de seus associados, ou, às 14:30 horas em terceira e última convocação com a presença de no 
mínimo 3 (Três) cooperativas para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1) Prestação de contas do 
Conselho de Administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 2020, 
compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras/perdas apuradas 
no exercício; d) Parecer do Conselho Fiscal. 2) Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício. 3) Eleição 
e posse dos componentes do Conselho Fiscal. 4) Assuntos gerais. Observação: Para efeito de Verificação de 
“quórum” a Federação possui 8 (oito) associadas. Alexandre Luiz Tonetti - Presidente.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 19ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas nº 915/917 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
21716155, São Paulo-SP - E-mail: sp19cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 1025310-21.2019.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc.  FAZ SA-
BER a ELISANGELO MACEDO ROCHA (CPF 873.433.555-20) e ANA CLAUDIA
SANTOS LIMA ROCHA (CPF 012.523.465-14), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA.
lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no paga-
mento de R$1.500,00 a ser atualizado e acrescido das cominações legais,
proveniente de danos causados ao veículo locado pela ré, Renault Kwid Zen 10 MT,
placas QNB 1476, em razão da colisão provocada pelo veículo Chevrolet Corsa
Sedan Classic, placas NGB 1276, de propriedade da ré, dirigido na ocasião pelo réu,
em acidente ocorrido em 30/03/2018 na Rua Erva Andorinha, Jd. Helena, Capital.
Estando os réus em lugar incer to 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2021.

11 e  12/03

Cyrela RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF 04.790.731/0001-39 - NIRE 35.231.106.008
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas

Data, Hora, Local: 04.11.2020, às 10 horas, na sede social, na Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia 
Mickelberg, Secretário: Felipe Russo de Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. com 
fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital social em R$ 35.600.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 35.600.000 quotas, com valor nominal 
de R$ 1,00 cada, sendo 29.122.820 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e 
Participações e 5.477.180 quotas de propriedade da sócia Cyrela Empreendimentos Imobiliários 
Comercial Importadora e Exportadora Ltda., as quais receberão os respectivos valores em moeda 
corrente nacional. 2. Desta forma, o Capital Social passa de R$ 100.351.990,00 para R$ 64.751.990,00, 
dividido em 64.751.990 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos 
necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A 
Empreendimentos e Participações e Cyrela Empreendimentos Imobiliários Comercial 
Importadora e Exportadora Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Felipe Russo de Almeida Cunha

JLH Participações Ltda. - CNPJ nº 29.664.533/0001-50 - NIRE 35.235.177.546
Extrato do Instrumento Particular de Distrato Social

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualifi cadas, Helen Olga Goes Benez Barros, RG nº 
28.181.868-X SSP/SP, CPF nº 270.634.568-30; Lilian Rose Goes Branco Peres, RG nº 23.407.755-4 SSP/SP, CPF nº 
260.227.468-25; e Jurema Gaida, RG nº 7.993.186-8 SSP/SP, CPF nº 051.919.738-01, na qualidade de únicas sócias e 
representando a totalidade do capital social, deliberam: 1. A dissolução, liquidação e extinção da Sociedade, nos termos 
dos artigos 1.033, 1.044, 1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil. 2. Consignam que todos os passivos foram devida-
mente pagos, não havendo qualquer valor a liquidar, e que não há a necessidade de liquidação de haveres, em razão da 
inexistência de acervo líquido a ser partilhado, conforme balanço patrimonial levantado em 07.01.2021. Não há capital 
social a ser restituído. 3. As sócias aprovam (i) as demonstrações fi nanceiras, e (ii) a prestação de contas elaborada para 
a dissolução, liquidação e extinção da Sociedade. 4. Que a Sociedade seja defi nitivamente dissolvida, estando a fase de 
liquidação encerrada. 5. Os livros e documentos societários, permanecerão em poder da sócia Jurema Gaida, que se 
compromete a mantê-los, fi el e diligentemente, sob sua guarda, pelo prazo legal. 6. Ficam incumbidas de proceder com 
os atos necessários para cancelamento e baixa tendo em vista a extinção da Sociedade. E, por assim estarem justas e 
contratadas, as partes assinam o presente instrumento. São Paulo, 20.01.2021. Helen Olga Goes Benez Barros, Lilian Rose 
Goes Branco Peres, Jurema Gaida. JUCESP nº 127.673/21-0 em 04.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S.A. - CNPJ/MF 01.472.027/0001-40 - 
NIRE 35.3.0014731.6 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - 
Realizada em 18 de Dezembro de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 38.561/21-9 em 26.01.2021, 
com alteração do NIRE para 35.2.3243897-7. A acionista tomou as seguintes deliberações: (i) Alterar 
o tipo da Sociedade, transformando-a em uma sociedade empresária limitada. Em decorrência da 
transformação da Sociedade, são convertidas as 527.348 ações, divididas em 263.674 ações 
ordinárias, e 263.674 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal que representam 
o total do capital social no valor de R$ 1.500.000,00, transformadas em 1.500.000 quotas, de valor 
nominal unitário igual a R$ 1,00, totalmente integralizadas, subscritas e distribuídas para a única 
sócia: CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A., sociedade anônima 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.372.232/0001-04, com seus atos constitutivos registrados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o NIRE 35.300.153.278, subscreve 1.500.000 
quotas, de valor nominal unitário igual a R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas; (ii) alterar a 
razão social para PKING PARTICIPAÇÕES LTDA.; (iii) alterar o objeto da Sociedade para “a 
administração de bens próprios e a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou 
acionista”; (iv) tendo em vista a renúncia apresentada à Sociedade em 13.11.2020, pelo Diretor, 
Fernando Luiz Aguiar Filho, consignar-lhe os votos de agradecimento pelos relevantes serviços 
prestados durante o tempo em que permaneceu na Diretoria da Sociedade, com lealdade, eficiência 
e capacidade e eleger, a partir de 18.12.2020, Fábio Luciano Gomes Selhorst, para o cargo de 
Diretor. A sócia nomeia, neste ato, como administradores da Sociedade: Diretores sem designação 
específica: ROBERTO NAVARRO EVANGELISTA, NELSON TAMBELINI JUNIOR, e FÁBIO 
LUCIANO GOMES SELHORST, todos com domicílio na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 1.909, 30º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, São Paulo, Capital, CEP: 04543-907;  
(v) Aprovar o Contrato Social que se encontra arquivado na Sociedade.

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9. EXTRATO 
DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Realizada em 04 de Dezembro 
de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 537.560/20-8 em 17.12.2020. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre (1) a celebração, pela Sociedade, do Instrumento Particular de Prestação de Fiança e 
Outras Avenças com o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) na qualidade de Afiançada, 
para fins de emissão de cartas de fiança bancária pelo Santander em benefício do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no âmbito do Instrumento Particular 
de Consolidação, Confissão e Reescalonamento da Dívida nº 20.2.0324.1, celebrado entre 
a Sociedade e o BNDES em 14 de outubro de 2020, no valor de R$ 309.363.027,16, na data-
base de 12.06.2020, consubstanciado em 3 Subcréditos, quais sejam, Subcrédito A, no valor de 
R$ 142.119.478,74, Subcrédito B, no valor de R$ 118.901.190,69, e Subcrédito C, no valor de  
R$ 48.342.357,73, sendo certo que as garantias a serem prestadas pelo Santander ao BNDES 
deverão compreender 100% do Subcrédito A, 50% do Subcrédito B e 10% do Subcrédito C; (2) 
a autorização para que sejam tomadas todas e quaisquer ações necessárias para a formalização 
do instrumento mencionado no item 1, bem como quaisquer outros instrumentos relacionados às 
garantias a serem prestadas no âmbito de tal Instrumento; e (3) a autorização à Diretoria da Companhia 
a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações acima, incluindo, sem limitação, assinar instrumentos de procuração e praticar todos os 
demais atos e assinar todos os demais aditivos aos contratos, instrumentos e documentos que se 
façam necessários. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social, 
de forma unânime, deliberou: (1) Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Prestação de 
Fiança e Outras Avenças descrito no item 1 da Ordem do Dia; (2) Autorizar que sejam tomadas todas 
e quaisquer ações descritas no item 2 da Ordem do Dia; e (3) Autorizar a Diretoria da Companhia 
a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações acima, conforme descritas no item 3 da Ordem do Dia.

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - EXTRATO  
DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Realizada em 05 de Outubro de 
2020. Arquivada na JUCESP sob nº 437.425/20-4 em 20.10.2020. Os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade deliberaram: ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) a celebração 
de Instrumento Particular de Confissão e Reescalonamento de Dívida entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Companhia, no valor de R$ 309.363.027,16, na 
data-base de 12.06.2020, consubstanciado em 3 Subcréditos, quais sejam, Subcrédito A, no valor 
de R$ 142.119.478,74, Subcrédito B, no valor de R$ 118.901.190,69, e Subcrédito C, no valor de 
R$ 48.342.357,73, com garantias que equivalham a 100% do Subcrédito A, 50% do Subcrédito B 
e 10% do Subcrédito C, dentre outras condições descritas no Instrumento; (2) a autorização para 
que sejam tomadas todas e quaisquer ações necessárias para a formalização do Instrumento 
mencionado no item 1, inclusive a celebração e formalização de Contrato de Cessão Fiduciária e 
Administração de Contas entre o BNDES, a Companhia e banco depositário, bem como quaisquer 
outros instrumentos relacionados às garantias a serem prestadas no âmbito de tal Instrumento;  
e (3) a autorização à Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os 
atos necessários para a implementação das deliberações acima, incluindo, sem limitação, assinar 
instrumentos de procuração e praticar todos os demais atos e assinar todos os demais aditivos aos 
contratos, instrumentos e documentos que se façam necessários. DELIBERAÇÕES: O Conselho de 
Administração, na forma do Estatuto Social, de forma unânime, deliberou: (1) Aprovar a celebração 
do Instrumento Particular de Confissão e Reescalonamento de Dívida descrito no item 1 da  
Ordem do Dia; (2) Autorizar que sejam tomadas todas e quaisquer ações descritas no item 2  
da Ordem do Dia; e (3) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar 
todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima, conforme descritas  
no item 3 da Ordem do Dia.

Payments Holding S.A. - CNPJ/MF nº 26.917.126/0001-19 - NIRE nº 35300504879
Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, hora, local: 30.04.2020, 17hs, na sede social, Barueri/SP, Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 3º andar, conjuntos 31/32, Al-
phaville, CEP: 06454-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º, Artigo 124, Lei 
6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença de 
Acionistas. Mesa: Presidente: Paulo Renato Della Volpe; Secretário: Alexandre Ferrari. Ordem do Dia e Deliberações: As ma-
térias da Ordem do Dia da AGO foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, representan-
do a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 1. Re-
gistrar que a ata que se refere à presente Assembleia será lavrada e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, con-
forme faculta o §1º, Artigo 130, Lei 6.404/76. 2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as De-
monstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019, cujas cópias autenticadas se-
rão arquivadas na JUCESP juntamente com a esta Ata, nos termos do inciso II, artigo 294, Lei 6.404/96. 3. Deixar de eleger os mem-
bros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o artigo 161, §2º, Lei 6.404/76. Encerramento: Nada mais 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os pre-
sentes. Barueri, 30.04.2020. Assinaturas: Paulo Renato Della Volpe - Presidente da Assembleia; Alexandre Ferrari - Secretário da 
Assembleia; Acionistas Alexandre Ferrari, Paulo Renato Della Volpe, José Carvalho Junior, Eduardo Kisahleitner, Fabio Agostinho 
Cabral Fonseca, Carlos Henrique Cera e José Ildefonso Coronel. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro pró-
prio. Alexandre Ferrari - Secretário. JUCESP 128.469/21-3 em 04.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Viel Participações S.A. - CNPJ nº 34.846.886/0001-00 - NIRE 35300541421
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 22.09.2020

Data, Hora, Local: 22.09.2020 às 10hs, na sede social, Avenida São Gabriel, 477, 8º andar, conjunto 82, Itaim Bibi, 
São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Eduardo Machado Silva Filho, Secretário: Hugo 
Leonardo Rocha Lima Spenciere. Ordem do Dia: Deliberar sobre a Rerratifi cação da AGE realizada no dia 25.06.2020, 
arquivada na JUCESP nº 284.207/20-2, em 03.08.2020 (“AGE de 25.06.2020”), para fazer constar os seguintes ter-
mos: (i) Retifi cação das características, quantidade de séries emitidas das Debêntures; (ii) Retifi cação da garantia 
real oferecida pelos acionistas; (iii) cancelamento da alienação fi duciária; e (iv) ratifi cação das deliberações não reti-
fi cadas nesta ata. Deliberação aprovada: (i) Retifi cação das características e séries das Debêntures disciplinados 
na AGE de 25.06.2020, para o qual constou equivocadamente que a Primeira Emissão de debêntures seria dividida 
em 03 séries, sendo a Primeira Série composta por 350 Debêntures; (ii) a Segunda Série composta por 350 Debên-
tures; e (iii) a Terceira Série composta por 300 Debêntures, quando a emissão das Debêntures pela Companhia 
ocorrerá em 02 Séries, sendo a Primeira e a Segunda Série ambas compostas por 500 Debêntures, cada uma. Desta 
forma, os itens 1, 3, 4, 7, 9 e 11 da referida AGE de 25.06.2020 passam a vigorar da seguinte forma: “1. Valor Total 
da Emissão - R$100.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”), observado que: (i) o valor total de emissão das Debên-
tures da Primeira Série é de até R$ 50.000.000,00; e (ii) o valor total de emissão das Debêntures da Segunda Série 
é de até R$50.000.000,00;” “3. Número da Emissão e de Séries - Primeira emissão de Debêntures da Companhia, di-
vidida em 02 séries;” “4. Quantidade de Debêntures - 1.000 debêntures, sendo que (i) a Primeira Série será composta 
por 500 Debêntures; e (ii) a Segunda Série será composta por 500 Debêntures;” “7. Espécie, Forma e Conversibili-
dade - As Debêntures são Simples, Nominativas, Não Conversíveis em Ações, Sem Emissão de Cautelas ou Certifi ca-
dos, com Garantia Real, sendo que, para todos os fi ns de direito, a titularidade das Debêntures é comprovada pelo re-
gistro do nome do Debenturista e do número da Debênture de sua propriedade no Livro de Registro de Debêntu-
res da Emissora, com exceção das Debêntures da Primeira Série, que, por serem custodiadas eletronicamente, terão 
a sua titularidade comprovada pelo extrato emitido pela B3;” “9. Forma e Prazo de Subscrição - A subscrição das De-
bêntures deverá ser realizada exclusivamente pelos Debenturistas na Data de Emissão, por meio do preenchi-
mento e assinatura, pela Companhia e pelos Debenturistas, da Escritura e do Boletim de Subscrição, com ex-
ceção das Debêntures da Primeira Série, que serão custodiadas eletronicamente;” “11. Comprovação de Titularidade 
das Debêntures - Para todos os fi ns de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo respectivo regis-
tro no Livro de Registro de Debêntures da Companhia, com exceção das Debêntures da Primeira Série que, por se-
rem custodiadas eletronicamente, terão a sua titularidade comprovada pelo extrato emitido pela B3;” (ii) A retifi cação 
da Garantia Real disciplinada na AGE de 25.06.2020, na qual constou equivocadamente a alienação fi duciária da to-
talidade das ações de emissão da própria Companhia e de propriedade dos Acionistas, uma vez que a Emissora e 
os Debenturistas acordaram pela realização de uma alienação fi duciária de uma parcela e não da totalidade das 
ações de titularidade dos acionistas da Companhia supra, a qual será defi nida em AGE a ser realizada futuramente 
pelos acionistas da Companhia. Desta forma, o item 12 da AGE de 25.06.2020 passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “12. Garantia Real - Os Acionistas da Companhia alienarão e transferirão, futuramente, de forma irretra-
tável e irrevogável, em caráter fi duciário, uma parcela das ações de emissão da própria Companhia, a qual será defi -
nida em AGE a ser realizada futuramente pelos acionistas da Companhia.” “Os acionistas da Companhia, expres-
samente, renunciam ao exercício de seus respectivos direitos de preferência na subscrição das Debêntures que serão 
emitidas pela Companhia, anuindo, ainda, com todos os termos e condições indicados e listados acima.” (iii) Em vir-
tude da deliberação acima tratando sobre a alteração da Garantia Real conferida na AGE de 25.06.2020, os acionis-
tas aprovam, neste ato, o cancelamento da alienação fi duciária conferida na forma do artigo 1.361 e seguintes da Lei 
nº 10.406/2002, e do artigo 40 da Lei nº 6.404/1976, deliberada no item (iii) da respectiva AGE de 25.06.2020, visto 
que as deliberações atinentes à Garantia Real serão tratadas em AGE a ser realizada futuramente pelos Acionistas da 
Companhia; (iv) As demais deliberações aprovadas na AGE de 25.06.2020 que não foram expressamente retifi ca-
das permanecem válidas na sua integralidade. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Rot Business Ltd p.p. 
Eduardo Machado Silva Filho e Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere, Final Ltd p.p. Ricardo Kozak Nobrega e Rogério 
Rinaldi Riquelme. JUCESP nº 461.442/20-6 em 06.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. Em Primeira Convocação

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital 
de convocação, nos termos das Cláusulas 12.3 e seguintes do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S/A 
lastreado em Créditos do Agronegócio devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas S/A, datado de 23 de agosto de 
2019, (“Termo de Securitização”), fi rmado pela Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª 
Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”, respectivamente), a reunirem-se em primeira convocação para 
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no dia 30 de março de 2021 às 14 horas, exclusivamente por vídeo 
conferência online, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) Autorização para a renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado do Certifi cado 
de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 0001/2019, emitido pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A., sociedade 
por ações, com fi lial na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 12.456.606/0002-04 (“Devedora”) em 23 de agosto de 2019, vinculado como 
lastro para a emissão dos CRA (“CDCA”), de acordo com o disposto nos itens (v), (ix) e (xiii) da Cláusula 9.2, 
“Vencimento Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1, (i), do Termo de Securitização em decorrência: (a) 
dissolução da avalista SLFT3 Participações Societárias Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua Abrahão 
Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob 
nº 22.630.378/0001-10 (“SLFT3” e “Dissolução”, respectivamente); (b) da desconsideração da SLFT3 como avalista 
e extinção da garantia fi dejussória outorgada pela SLFT3 no âmbito do CDCA, em decorrência da Dissolução; 
(c) da alteração do Controle (conforme defi nido no CDCA) indireto da Devedora, decorrente de reorganização 
societária realizada sem a prévia autorização da Credora, uma vez que os então sócios da SLFT3 passarão a deter 
participação direta na Controladora (conforme defi nido no CDCA) da Devedora, qual seja, a STEC Participações 
S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Abrahão Vinhas, 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de 
Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.739.460/0001-18, devido a Dissolução; e (d) 
aditamento ao acordo de acionistas vigente, para implementação das alterações decorrentes da Dissolução; (ii) 
Autorização para a alteração do método de cálculo do Prêmio previsto na Cláusula 5.2. do CDCA (“Prêmio”), a fi m 
de que seu percentual seja modifi cado para 1,5% (um inteiro e meio por cento), e que o seu cálculo seja realizado 
com base nas demonstrações fi nanceiras anuais do grupo econômico da Devedora, assim entendido (a) a Devedora, 
e sociedades Controladas, Controladoras, Coligadas ou sob Controle comum da Devedora, localizadas em território 
nacional ou no exterior; e (b) as Avalistas e sociedades Controladas, Controladoras, Coligadas ou sob Controle 
das Avalistas, localizadas em território nacional ou no exterior (“Grupo Econômico”); (iii) Autorização para a 
alteração dos índices fi nanceiros previstos na Cláusula 9.3. (viii) do CDCA, bem como a alteração da metodologia 
de apuração para os referidos índices financeiros, conforme prevista no CDCA, passando a prever que o Grupo 
Econômico necessariamente deverá manter, no momento de cada apuração, pelo menos 01 (um) dos 02 (dois) 
dos índices financeiros indicados nas tabelas abaixo, correspondentes ao respectivo período, conforme segue:
Período Base de Apuração - Ratio (Dív Liq / Ebitda): 2021-2,50x, 2022-2,50x, 2023-2,50x, 2024-2,50x; Ou
Período Base de Apuração - Ratio (Dív Liq / ARR): 2021-1,50x, 2022-1,25x, 2023-1,00x, 2024-1,00x; 
(iv) a substituição do Custodiante e Escriturador dos CRA, em razão da notifi cação de saída do mercado da SLW 
CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 50.657.675/0001-86 (“Atual Custodiante e 
Escriturador”), pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado 
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ sob nº 00.806.535/0001-54 (“Novo 
Custodiante e Escriturador”); (v) caso sejam aprovadas as deliberações descritas nos itens (i) a (iii) acima, autorizar a 
Emissora, Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora a praticarem todos os atos necessários para a viabilização 
das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos aditamentos aos Documentos da Operação. 
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo 
de Securitização e nos demais documentos da operação dos CRA, salvo se conceituado de forma diversa no presente 
Edital. Para a convocação acima, os Titulares dos CRA que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o 
instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na 
sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida 
assembleia. A Assembleia será realizada na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação 
de forma presencial, sendo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares 
dos CRA, previamente à realização da Assembleia, que enviarem solicitação por correio eletrônico para jurídico@
grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a 
realização da Assembleia, juntamente com cópias dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento 
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação 
do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais devidamente assinados e com fi rma reconhecida ou 
com certifi cação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente 
aceita pela Emissora e pelo Agente Fiduciário. Os Titulares dos CRA deverão acessar o link de acesso à reunião com 
ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identifi car-se em seu acesso 
com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora 
possa identifi car e permitir o acesso e participação à reunião. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido 
o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado no site http://
gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá 
preencher e assinar a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la jurídico@grupogaia.com.br e ger1.
agente@oliveiratrust.com.br, de forma que, uma vez comprovada a respectiva titularidade, sua presença e voto sejam 
contabilizados à Assembleia. Os Titulares dos CRA que fi zerem o envio da instrução de voto também poderão acessar 
o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal será desconsiderada, devendo o Titular dos CRA ou seu representante legal, 
manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em 
ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas 
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares 
dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via 
Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário. 

São Paulo, 08 de março de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.

1ª Vara da Família e Sucessões - Foro Central. 1º Ofício. Edital para Conhecimento de Terceiros - Proc. nº 1062328-42.2020.8.26.0100.  
A Dra. Eliane da Camara Leite Ferreira, Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões - Foro Central, na forma da Lei. Faz Saber a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que por r.sentença proferida em 04.02.2021, foi decretada 
a Interdição de Alacir Ferreira de Moraes, CPF nº175.929.758-58, declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, e, 
consequentemente, sujeita à curatela, nos termos do artigo 1.767, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 13.146/2016, sendo nomeada 

CC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 00.095.147/0001-02 -  
NIRE 35 300 171 381 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 22 de Dezembro de 2020. Arquivada na JUCESP sob 
nº 24.772/21-5 em 12.01.2020. Por unanimidade e com as abstenções legais, as 
acionistas: (I) Aprovaram a alteração da denominação social da Sociedade, passando de 
“CC Investimentos e Participações S.A.” para “SINCRO Participações S.A.”.  
Em consequência desta alteração, o artigo 1º do Estatuto Social da Sociedade passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A SINCRO PARTICIPAÇÕES S.A. é uma 
sociedade anônima regida pelo presente estatuto social e legislação aplicável.”  
(II) Tomaram conhecimento, em 13.11.2020 da renúncia apresentada pelo Diretor, 
Fernando Luiz Aguiar Filho, consignando-lhe, nesta data, os votos de agradecimento 
pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em que permaneceu na Diretoria da 
Sociedade, com lealdade, eficiência e capacidade e elegeram, a partir de 22.12.2020, 
Fábio Luciano Gomes Selhorst, para o cargo de Diretor. A Diretoria da Sociedade fica 
assim constituída: Diretores sem designação específica: (i) Roberto Navarro Evangelista, 
(ii) Nelson Tambelini Junior e (iii) Fábio Luciano Gomes Selhorst, todos domiciliados em 
São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila 
Nova Conceição, CEP 04543-907. O prazo de gestão da Diretoria terá vigência até a 
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realizada no exercício de 2021.  
(III) Aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Sociedade, conforme Anexo I,  
parte integrante desta ata, que será levada a registro, dispensada sua publicação. 
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Balanços Patrimoniais NE 31/12/2020 31/12/2019
Ativo/Circulante 140.402.087 89.744.983
Caixa e Equivalentes de Caixa 5 5.730.430 1.524.824
Contas a Receber de Clientes 6 97.628.414 64.282.851
Estoques 7 17.915.329 18.364.400
Adiantamentos 8 8.107.102 1.448.217
Ativos Fiscais a Compensar 9 1.234.158 4.089.595
Outros Valores a Receber 10 9.786.655 35.097
Não Circulante 125.878.605 159.529.837
Partes Relacionadas 11 123.327.037 157.322.808
Depósitos Judiciais 12 694.221 647.591
Investimentos:
Participação Outras Empresas 13 10.763 10.763
Imobilizado: Imobilizado em Operação 14 1.846.584 1.548.675
Total do Ativo 266.280.692 249.274.820

Balanços Patrimoniais NE 31/12/2020 31/12/2019
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 187.259.828 190.028.787
Obrigações Tributárias 15 70.136.307 61.131.236
Obrigações Sociais 16 47.944.753 37.111.312
Empréstimos e Financiamentos 17 29.636.178 48.067.846
Fornecedores 18 24.729.392 31.647.200
Contas a Pagar 19 14.813.199 12.071.193
Não Circulante 61.580.514 47.575.927
Contas a Pagar 19 36.535.451 25.785.559
Empréstimos e Financiamentos 17 13.317.593 5.541.550
Obrigações Sociais/Tributárias 15 e 16 11.727.469 16.248.818
Total do Passivo 248.840.342 237.604.713
Patrimônio Líquido 20 17.440.350 11.670.106
Capital Social 100.000 100.000
Reserva de Lucros 17.340.350 11.570.106
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 266.280.692 249.274.820

Novacki Papel e Embalagens S.A.
CNPJ nº 13.987.350/0001-35

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, levamos a apreciação de V.Saa.; as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31/12/2020.

Demonstração do Resultado NE 31/12/2020 31/12/2019
Receita Líquida de Vendas 21 310.339.614 223.506.692
Custo dos Produtos Vendidos (235.266.925) (165.115.501)
Lucro Bruto 75.072.689 58.391.190
Despesas/Receitas Operacionais:
Despesas Comerciais (26.092.835) (19.502.625)
Despesas Administrativas (7.235.066) (7.528.578)
Despesas Tributárias (123.242) (150.017)
Outras Receitas 22 1.264.837 3.562.134
Lucro antes Resultado Financeiro 42.886.383 34.772.104
Despesas Financeiras, Líquidas 23 (25.829.693) (25.205.391)
Resultado antes Tributação 17.056.690 9.566.712
CSLL (6.759) -
IRPJ (11.265) -
Lucro Líquido do Exercício 17.038.666 9.566.712
Lucro por ação - em R$ 170,39 95,67

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Reserva de Lucros Prejuízo/

Capital Reserva Retenção Lucro
Eventos Social Legal Lucros Acumulados Total
Saldo 31/12/18100.000 20.000 948.466 1.680.432 2.748.897
Incorporação
 de Reservas - - 1.680.432 (1.680.432) -
Ajustes Exercí-
 cio Anteriores - - (645.503) - (645.503)
Lucro Líquido
 Exercício - - - 9.566.712 9.566.712
Constituição
 de Reservas - - 9.566.712 (9.566.712) -
Saldo 31/12/19100.000 20.000 11.550.106 - 11.670.106
Ajustes Exercí-
 cio Anteriores - - (11.268.422) - (11.268.422)
Lucro Líquido
 Exercício - - - 17.038.666 17.038.666
Constituição
 de Reservas - - 17.038.666 (17.038.666) -
Saldo 31/12/20100.000 20.000 17.320.350 - 17.440.350

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de Caixa Atividades Operacionais: 5.770.244 10.212.216
Resultado líquido do exercício 17.038.666 9.566.712
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
 pelas atividades operacionais:
Outros Ajustes de Exercicios Anteriores (11.268.422) 645.503
Variação dos Ativos e Passivos (3.745.773) (17.097.282)
Aumento/Diminuição de Ativos: (12.502.357) (38.843.358)
Contas a Receber de Clientes (43.097.121) (8.655.243)
Créditos com Partes Relacionadas 33.995.771 (32.502.575)
Estoques 449.071 (414.426)
Outros Ativos (3.850.078) 2.728.887
Aumento/Diminuição de Passivos: 8.756.584 21.746.075
Contas a Pagar/Fornecedores (6.917.809) 9.822.968
Obrigações Sociais e Tributárias 15.317.163 11.629.322
Contas a Pagar partes relacionadas 357.230 293.786
Caixa Líquido Obtido 
 nas Atividades Operacionais 2.024.471 (6.885.067)
Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos:

Diretoria
Vera Y. Coradin Novacki - Diretora Presidente

Mauro Novacki - Diretor Vice Presidente
Tadeu José Pacheco - Contador:CRC-PR 055047/O-3/S-SP

Demonstrações financeiras auditadas e notas explicativas encontram-se a 
disposição dos acionistas e demais interessados na empresa.

Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício 17.038.666 9.566.712
Total dos Resultados Abrangentes
 do Exercícios 17.038.666 9.566.712

Aquisições bens imobilizado (297.909) (55.061)
Aumento/diminuição de investimentos - (4.763)
Caixa Líquido Aplicado
 nas Atividades de Investimentos (297.909) (59.824)
Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos:
Empréstimos/Financiamentos Obtidos 21.076.899 22.540.220
Empréstimos/Financiamentos
 quitados no período (18.597.854) (17.908.768)
Caixa Líquido Obtido nas Atividades
 de Financiamentos 2.479.045 4.631.452
Variação Líquida de Caixa 4.205.607 (2.313.439)
Caixa e Equivalente ao Caixa
 no Início Exercício 1.524.824 3.838.263
Caixa e Equivalente ao Caixa
 no Final Exercício 5.730.430 1.524.824

CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - CNPJ/MF nº 02.372.232/0001-04 -  
NIRE 35 3 0015327 8. EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Realizada  
em 21 de Dezembro de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 71.843/21-8 em 05.02.2021. Por unanimidade 
e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: (I) Aprovar a alteração 
da denominação social da Sociedade, passando de “Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura 
S.A.” para “SUCEA Participações S.A”, com a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social 
da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A SUCEA PARTICIPAÇÕES 
S.A. é uma sociedade anônima com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, regida 
por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.” (II) Aprovar a consolidação do Estatuto Social  
da Sociedade, conforme Anexo I, parte integrante desta ata, que será levada a registro, dispensada  
sua publicação.

Living Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 13.057.786/0001-25 - NIRE 35.229.885.348

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 04.11.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, Vila Olímpia, São 
Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. 
Deliberações aprovadas: a redução do capital social em R$ 18.715.751,00, sendo que R$ 6.000.000,00 são excessivos em 
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil e R$ 12.715.751,00 direcionados para absorção de pre-
juízos, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S.A., 
a qual receberá, em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Desta forma o Capital 
Social passará de R$ 46.069.989,00 para R$ 27.354.238,00, dividido em 27.354.238 quotas. Autorizar os administradores a as-
sinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2020. Sócio: Goldsztein Cy-
rela Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Administradores.

VOLTALIA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO I PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 21.278.819/0001-95
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 3.621 3.663 22.536 18.369
Caixa e equivalentes de caixa 3.579 1.494 11.120 7.165
Contas a receber – – 6.360 6.334
Contas a receber -
 Partes relacionadas – 36
Adiantamento a fornecedores 2 2 991 966
Dividendos - Partes relacionadas – 2.134 – –
Impostos a recuperar 40 33 3.290 3.206
Outros ativos – – 739 698
Não circulante 218.416 223.234 477.080 493.997
Títulos e valores mobiliários – – 40.627 32.196
Contas a receber – – 361 1.960
Impostos a recuperar – – 246 246
Investimentos 218.416 223.234 – –
Imobilizado – – 423.508 446.653
Intangível – – 12.338 12.942
Total do ativo 222.037 226.897 499.616 512.366

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2019 2019
Circulante 2.198 2.205 28.644 22.106
Fornecedores 4 11 4.637 4.232
Empréstimos e financiamentos – – 12.652 10.904
Debêntures – – 1.536 1.789
Obrigações fiscais e trabalhistas – – 1.533 2.158
Contas a pagar -
 Partes relacionadas – – 60 558
Dividendos - Partes relacionadas 2.194 2.194 2.194 2.194
Penalidades contratuais – – 5.866 –
Arrendamentos – – 166 270
Não circulante – – 251.133 265.568
Debêntures – – 47.244 46.535
Empréstimos e financiamentos – – 195.134 207.974
Penalidades contratuais – – 1.340 231
Arrendamentos – – 5.405 8.773
Outras obrigações – – 2.010 2.055
Total Passivo 2.198 2.205 279.777 287.674
Patrimônio Líquido 219.839 224.692 219.839 224.692
Capital social 233.494 233.494 233.494 233.494
Prejuízo acumulado (13.655) (8.802) (13.655) (8.802)
Total do passivo e
 patrimônio líquido 222.037 226.897 499.616 512.366

Demonstração do Resultado (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida – – 63.075 65.678
Custo dos serviços – – (36.913) (36.790)
Resultado Bruto – – 26.162 28.888
Despesas operacionais
Despesas administrativas (68) (112) (3.224) (5.054)
Resultado das participações 
societárias (4.891) (7.080) – –
Lucro (Prejuízo) antes do
 resultado financeiro e tributos
 sobre o lucro (4.959) (7.192) 22.938 23.834
Despesas Financeiras (5) (12) (26.645) (30.283)
Receitas Financeiras 37 159 911 1.718
Resultado Financeiro 32 147 (25.734)(28.565)
Prejuízo antes do IR e CS (4.927) (7.045) (2.796) (4.731)
IR e CS – (5) (2.131) (2.319)
Prejuízo do exercício (4.927) (7.050) (4.927) (7.050)
A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado 
do período, razão pela qual optou por não apresentar a Demonstração dos 
resultados abrangentes.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(Em milhares de reais)

Capital 
Social

Prejuízos 
Acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 227.494 (1.843) 225.651
Aumento de capital 6.000 – 6.000
Prejuízo do exercício – (7.050) (7.050)
Outras movimentações – 91 91
Saldos em 31/12/2019 233.494 (8.802) 224.692
Prejuízo do exercício – (4.927) (4.927)
Outras movimentações – 74 74
Saldos em 31/12/2020 233.494 (13.655) 219.839

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (4.927) (7.045) (2.796) (4.731)
Ajustes por
Resultado de equivalência 
patrimonial 4.891 7.080 – –
Resultado financeiro - Provisão
 de juros – – 26.153 29.504
Penalidades contratuais - Provisão – – 10.160 5.440
Depreciações e amortizações – – 20.511 20.459
Rendimento de aplicação financeira – – (674) (1.208)
Diminuição (aumento) nos ativos
Contas a receber – – (156) (95)
Adiantamentos a fornecedores – 1 (24) (1)
Outros ativos (6) (31) (75) 109

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Aumento (diminuição) nos
 passivos
Fornecedores (7) (8) 405 (1.016)
Obrigações fiscais e trabalhistas – (5) (454) (178)
Penalidades – – (1.456) (4.256)
Fornecedores - Partes relacionadas – – (498) (1.962)
Passivo de arrendamentos – – (666) (630)
Outras obrigações – – (45) 1.638
Recursos provenientes (aplicados)
 das atividades operacionais (49) (8) 50.385 43.073
Juros pagos sobre financiamento – – (16.459) (19.634)
Juros pagos sobre debêntures – – (3.866) (1.992)
IR e CS pagos – (2) (2.302) (2.376)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades operacionais (49) (10) 27.758 19.071
Fluxo de caixa das atividades de
 investimento
(Aumento) redução em investimentos – (1) – –
Aumento de capital nos
 investimentos – (4.700) – –
Aplicações em títulos e valores
 mobiliários – – (7.757) (5.995)
(Aquisições) Baixas de imobilizado – – (66) (189)
Dividendos recebidos 2.134 – – –

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades de investimento 2.134 (4.701) (7.823) (6.184)
Fluxo de caixa de atividades de
 financiamento
Pagamento debêntures – – (1.658) (4.883)
Pagamentos de financiamento – – (14.322) (15.277)
Recebimentos de empréstimos e
 financiamentos, líquidos de custos
 de transação – – – 505
Aumento de capital social – 6.000 – 6.000
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades de
 financiamento – 6.000 (15.980) (13.655)
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa 2.085 1.289 3.955 (768)
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício 1.494 205 7.165 7.933
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa 2.085 1.289 3.955 (768)
Caixa e equivalentes de caixa no
 final do exercício 3.579 1.494 11.120 7.165
Transações que não afetaram 
caixa:
Registro de arrendamento e direito
 de uso – – 3.292

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011992-
05.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: BANCO
BRADESCO S/A Executado: Pedro Antonio Serrano e
outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1011992-05.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PEDRO ANTÔNIO
SERRANO, CPF. 948.859.318-00 e a OLAVO CONCILIO
RIBEIRO, CPF. 107.378.308-16, que Banco Bradesco
S/A ajuizou-lhes ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 1.039.122,18 (junho de 2018),
representada pela Cédula de Crédito Bancário nº
6.400.823, emitida originalmente em favor da empresa
Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações,
figurando os executados como avalistas. Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO
por EDITAL para que, em 03 dias, PAGUE o débito
atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, OPOR
EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o
crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de
30%, incluindo custas e honorários e requerer o
parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas,
sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra,
ficando advertidas de que no caso de revelia será
nomeado curador especial. Ficam ainda os executados
INTIMADOS do bloqueio que recaiu sobre os veículos
de placas DDA6000 e EQK8322, via sistema Renajud,
e do prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de
fevereiro de 2021.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 18918 nos dias 13/03 às
13 h e 16/03 às19 h.
www.gmleiloes.com.br - SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

VOLTALIA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 19.943.730/0001-54
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 4.886 9.439 18.916 16.837
Caixa e equivalente de caixa 259 551 7.541 5.670
Contas a receber – – 6.360 6.334
Adiantamentos a fornecedores 91 114 988 964
Contas a receber - Partes
 relacionadas – – 36 –
Dividendos a receber - Partes
 relacionadas 441 4.795 – –
Mútuos - Partes relacionadas 1.307 1.250 – –
Impostos a recuperar 2.788 2.729 3.252 3.172
Outros ativos – – 739 697
Não circulante 262.325 264.278 477.080 493.997
Títulos e valores mobiliários 10.487 7.730 40.627 32.196
Contas a receber – – 361 1.960
Impostos a recuperar – – 246 246
Investimentos 251.838 256.548 – –
Imobilizado – – 423.508 446.653
Intangível – – 12.338 12.942
Total do ativo 267.211 273.717 495.996 510.834

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 1.550 3.948 26.447 22.033
Fornecedores 6 15 4.634 4.219
Empréstimos e financiamentos – – 12.652 10.905
Debêntures 1.536 1.789 1.536 1.789
Obrigações fiscais e trabalhistas 8 10 1.533 2.158
Contas a pagar - Partes
 relacionadas – – 60 558
Dividendos - Partes relacionadas – 2.134 – 2.134
Penalidades contratuais – – 5.866 –
Passivo de arrendamentos – – 166 270
Não circulante 47.245 46.536 251.133 265.568
Debêntures 47.244 46.535 47.244 46.535
Passivo de arrendamentos – – 5.405 8.773
Empréstimos e financiamentos – – 195.134 207.974
Penalidades contratuais – – 1.340 231
Outras obrigações 1 1 2.010 2.055
Total do passivo 48.795 50.484 277.580 287.601
Patrimônio líquido 218.416 223.233 218.416 223.233
Capital social 231.580 231.580 231.580 231.580
Prejuízos acumulados (13.164) (8.347) (13.164) (8.347)
Total do passivo e
 patrimônio líquido 267.211 273.717 495.996 510.834

Demonstração dos Resultados (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida – – 63.075 65.678
Custos operacionais – – (36.913) (36.790)
Resultado bruto – – 26.162 28.888
Despesas operacionais
Despesas administrativas (237) (175) (3.156) (4.941)
Resultado de equivalência patrimonial 1.178 (1.787) – –
Lucro (prejuízo) antes do resultado
 financeiro e tributos sobre o lucro 941 (1.962) 23.006 23.947
Despesas financeiras (6.127) (5.843) (26.640) (30.274)
Receitas financeiras 295 725 874 1.561
Resultado financeiro (5.832) (5.118)(25.766)(28.713)
Prejuízo antes do IR e CS (4.891) (7.080) (2.760) (4.766)
IR e CS – – (2.131) (2.314)
Prejuízo do exercício (4.891) (7.080) (4.891) (7.080)
A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado 
do período, razão pela qual optou por não apresentar a Demonstração dos 
resultados abrangentes.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(Em milhares de reais)

Capital 
Social

Prejuízos 
Acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 226.880 (1.358) 225.522
Aumento de capital 4.700 – 4.700
Prejuízo do período – (7.080) (7.080)
Outras movimentações – 91 91
Saldos em 31/12/2019 231.580 (8.347) 223.233
Prejuízo do exercício – (4.891) (4.891)
Outras movimentações – 74 74
Saldos em 31/12/2020 231.580 (13.164) 218.416

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades  
operacionais
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (4.891) (7.080) (2.760) (4.766)
Ajustes por
Resultado de equivalência
 patrimonial (1.178) 1.787 – –
Resultado financeiro - Provisão de juros 5.940 5.697 26.153 29.504
Penalidades contratuais - Provisão – – 10.161 5.440
Depreciações e amortizações – – 20.511 20.459
Rendimento de aplicação financeira (182) (493) (674) (1.208)
Diminuição (aumento) nos ativos
Contas a receber – – (156) (95)
Adiantamentos a fornecedores 24 – (24) (1)
Contas a receber - partes relacionadas – – (36) –

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Outros ativos (59) (186) (48) 140
Aumento (diminuição) nos
 passivos
Fornecedores (8) (4) 427 (1.011)
Obrigações fiscais e trabalhistas (2) 2 (454) (173)
Penalidades contratuais – – (1.456) (4.256)
Fornecedores - Partes relacionadas – – (498) (1.962)
Passivo de arrendamentos – – (666) (630)
Outras obrigações – – (45) 1.638
Recursos provenientes (aplicado)
 das atividades operacionais (356) (277) 50.435 43.079
Juros pagos sobre financiamento – – (16.459) (19.634)
Juros pagos sobre debêntures (3.866) (1.992) (3.866) (1.992)
IR e CS pagos – – (2.302) (2.374)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades operacionais (4.222) (2.269) 27.808 19.079
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimento
Redução em investimentos 5.521 6.070 – –
Aumento de capital nos investimentos – (4.200) – –
Resgates em títulos e valores
 mobiliários (2.575) 918 (7.757) (5.994)
Dividendos recebidos 4.795 – – –
(Aquisições) Baixas de imobilizado – – (66) (188)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades de investimento 7.741 2.788 (7.823) (6.182)
Fluxo de caixa de atividades de
 financiamento
Mútuos (19) (17) – –
Pagamento debêntures (1.658) (4.883) (1.658) (4.883)
Pagamentos de financiamento – – (14.322) (15.277)
Dividendos pagos (2.134) – (2.134) –
Recebimentos de empréstimos e
 financiamentos, líquidos de
 custos de transação – – – 505
Aumento de capital social – 4.700 – 4.700
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos consumidos pelas
 atividades de financiamento (3.811) (200)(18.114)(14.955)
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa (292) 319 1.871 (2.058)
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício 551 232 5.670 7.728
Aumento (redução) líquido(a)
 em caixa e equivalentes de caixa (292) 319 1.871 (2.058)
Caixa e equivalentes de caixa no
 final do exercício 259 551 7.541 5.670
Transações que não afetaram 
caixa:
Registro de arrendamento e direito
 de uso – – 3.292 –

Matar & Galvão Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ Nº 33.074.115/0001-80 

Reunião de Sócios Quotistas 15 de Dezembro de 2020 
Data, Hora e Local: Em 15/12/2020, às 10 hs na sede social da Matar & Galvão Empreendimentos e Participações Ltda., na Avenida 
Nove de Julho, nº 5.229, 1º andar, sala 475N, Jardim Paulista, CEP 01407-200, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Gustavo Mátar Galvão 
Secretário: Márcio Adolpho G. B. Quixadá. Convocação e Quorum: Presente a totalidade dos sócios convocados individualmente. Or-
dem do Dia: Deliberar sobre a proposta de redução do capital da Sociedade. Deliberações: Todas tomadas por unanimidade de votos; 
(a) em cumprimento às disposições legais e contratuais, foram submetidas à apreciação dos sócios quotistas, a alteração do Contra-
to Social da empresa para: (i) promover a redução do capital social no valor de R$ 2.209.960,00, passando de R$ 2.219.960,00 para 
R$ 10.000,00 , conforme disposição do artigo 1.082, inciso II do CPC, por ser o valor do capital anteriormente integralizado excessivo 
ao objeto social da Sociedade; (ii) permanecer inalteradas as cláusulas e artigos restantes do Contrato Social; (b) Posto a ordem do 
dia em discussão e votação, aprovaram sem reservas e restrições o Contrato Social da Sociedade nos termos do Anexo I à presente 
ata. Terminando os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada, e assinada pelo 
Presidente e por mim, Secretário, para apresentação e arquivamento no Cartório de Registro. São Paulo, 15/12/2020. Gabriela Mátar 
Galvão de Oliveira - Sócia; Gustavo Mátar Galvão - Presidente e Sócio; Márcio A. G. B. Quixadá - Secretário

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados MARIA ALICE FERREIRA DE CASTRO
OLIVEIRA (CPF nº019.364.558-03), e ADRIANO TRAMONTINA DE OLIVEIRA (CPF nº 007.200.718-44)
A Dra. Clarissa Rodrigues Alves, MM Juíza de Direito da 14ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da
Cumprimento de Sentença, ajuizada por SAMI RAICHER,  Processo n° 0207395-70.2011.8.26.0100, tendo
sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será
vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879
Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. o 1ª leilão terá início no dia 19/03/2021 às 15:00
horas e término dia 22/03/2021 às 15:00 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente
cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação
em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o  dia 21/03/2021 às 15:01 horas que se estenderá
por no mínimo vinte dias e se encerrará em 22/06/2021, às 15:00 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser
superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido
e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda
do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até
a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do
CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela
lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante
todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais
não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto
débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência
da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com
a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de
arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo,
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial,
sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito judicial, não estando a referida comissão
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação
for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas
incorridas. Descrição do bem: Apartamento 23, localizado no 2º andar do Edifício Provence, situado na
Rua Pedroso Alvarenga, nº 85, no 28º subdistrito, Jardim Paulista, com a área útil de 88,70 m², a área comum
de 34,68m², a área total de 123,38m², correspondendo lhe a fração ideal no terreno de 1,0968%, objeto da
matricula 51.607 do 4º CRI/SP. Contribuinte nº 016.080.1346-4. Box 38, tipo B na garagem localizada n 2º
subsolo do Edifício Provence situado à Rua Pedroso Alvarenga, 85, no subdistrito Jardim Paulista, possui a
área útil de 20,50m², a área comum de 30,35m², a fração no terreno de 0,4520%, box este para guarda de (02)
veículos médios. Objeto da matricula 51.608 do 4º CRI/SP. Contribuinte nº 016.080.0118-0 (área maior).
Avaliação R$ 800.000,00 (fevereiro 2021), valor que será atualizado conforme tabela pratica do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Cosnta do R/15 matricula 51.607 hipoteca em favor do Banco do Brasil. Conta do R.15
– penhora de 100% pertencente a Adriano Tramontina de Oliveira e sua mulher Maria Alice Ferreira de Castro
Oliveira, nos autos nº 2003.3110.001427-8, 2º Vara Federal de Sorocaba, movida por Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS. Consta Av.16 penhora de 50% pertencente a Maria Alice Ferreira de Castro Oliveira,
processo nº 0001157-44.2011.5.02.0028, movida por Jose Carlos Wolf. Cosnta do Av. 17, penhora de propriedade
de Maria Alice Ferreira de Castro Oliveira, processo nº 0009812-79.2002.403.6110, 2º Vara Fedeeral de
Sorocaba, movida por Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Consta do Av. 18 e Av.22, penhora exequenda.
Cosnta do Av.19, penhora do imovel pertencente a Adriano Tramontina de Oliveira, processo nº RTOrd
0205500-20.2002.5.15.0109, movida por Angela Rodrigues de Macedo Mendonça, 3º Vara do Trabalho de
Sorocaba. Consta do Av. 21 penhora de parte ideal de 50% de propriedade de Adriano Tramontina de Oliveira
e sua mulher, processo nº 0001893-15.2007.403.6126., requerida pela Fazenda Nacional. Do Pagamento
Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer
por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br  (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º
do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo
pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento).
Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou
celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para
o praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa
quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros,
custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da divida atualizada (art. 7°, § 3º Resolução 236/2016 CNJ). Débito exequendo R$
516.087,30, débito do requerente na ação trabalhista R$ 1.072.939,15, base fevereiro 2021. A publicação deste
Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos
autos não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na
forma da Lei. São Paulo, 04 de março de 2021. Clarissa Rodrigues Alves – Juíza de Direito
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J. Pilon S.A Açúcar e Álcool
CNPJ - N° 47.254.396/0002-48 - NIRE: 35.3.0010525.7
Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
no dia 16/04/2021, às 10:00 horas, no endereço da sua sede social, localizada na Rua Professor 
Artur Ramos, 241, Conjunto 72, Jardim Paulistano, no município de São Paulo, SP, a fim de deli-
berarem sobre a seguinte Ordem do dia: I) Ordinária: a) Apreciação e Aprovação do Relatório 
de Administração, Balanço Geral, Demonstrações de Resultados referente ao exercício encer-
rado em 31/12/2020; b) Destinação do resultado do exercício; c) Fixação do montante global 
da remuneração dos administradores para o período de maio/2021 a abril/2022; d) Outros As-
suntos do interesse social. Comunicamos que se encontram a disposição no endereço acima, 
os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 
31/12/202 . São Paulo, 10/03/202 . José Pilon - Presidente do Conselho de Administração.

A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 19.760.405/0001-56 -  
NIRE 35.300.462.751. EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Realizada 
em 18 de Dezembro de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 24.960/21-4 em 12/01/2021.  
Por unanimidade e com as abstenções legais, a acionista: (i) tomou conhecimento da renúncia 
apresentada em 13/11/2020, pelo Diretor, Fernando Luiz Aguiar Filho, consignando-lhe nesta data 
os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em que permaneceu 
na Diretoria da Sociedade, com lealdade, eficiência e capacidade e (ii) eleger, a partir de 18/12/2020, 
Fábio Luciano Gomes Selhorst, para o cargo de Diretor. A Diretoria da Sociedade, fica assim 
constituída: Diretores sem designação específica: (i) Roberto Navarro Evangelista; (ii) Nelson Tambelini 
Junior, e (iii) Fábio Luciano Gomes Selhorst, todos domiciliados em São Paulo, Capital, na  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. 
O prazo de gestão da Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, a ser 
realizada no exercício de 2021.

CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - CNPJ/MF nº 02.372.232/0001-04 
- NIRE 35 3 0015327 8 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 
Realizada em 21 de Dezembro de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 71.842/21-4 em 05/02/2020.  
Os senhores membros do Conselho de Administração, por unanimidade: (i) tomaram conhecimento 
da renúncia apresentada em 13.11.2020, pelo Diretor, Fernando Luiz Aguiar Filho, nesta data, 
consignando-lhe os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados durante o tempo 
em que permaneceu na Diretoria da Sociedade, com lealdade, eficiência e capacidade  
e (ii) elegeram, a partir de 21.12.2020, Fábio Luciano Gomes Selhorst, para o cargo de Diretor.  
A Diretoria da Sociedade, fica assim constituída: Diretores sem designação específica: (i) Roberto 
Navarro Evangelista, (ii) Nelson Tambelini Junior e (iii) Fábio Luciano Gomes Selhorst, todos 
domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar, 
Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. O prazo de gestão da Diretoria terá vigência até a Assembleia 
Geral Ordinária da Sociedade, a ser realizada no exercício de 2021.

SINCRO PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381 EXTRATO 
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Aos 20 de janeiro de 2021, às 14:00 horas, 
na sede da Companhia. Mesa: Presidente, Roberto Navarro Evangelista e Secretário, Jonathas Lima 
Soler: Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: (i) os 
acionistas aprovaram a proposta da Diretoria de redução do capital social da Companhia no valor de 
R$ 126.836.898,44, com o cancelamento de 667.441 ações ordinárias, sem valor nominal e 22.673 
ações preferenciais, sem valor nominal, mediante o pagamento em moeda corrente nacional 
exclusivamente à acionista Mover Participações S.A., com a sua retirada do quadro acionário da 
Companhia, passando o capital social dos atuais R$ 352.324.717,88 para R$ 225.487.819,44.  
A efetiva redução do capital social está sujeita ao decurso do prazo de 60 dias para oposição de 
credores, nos termos do artigo 174 da LSA; (ii) em consequência da operação acima, o caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: ”Artigo 
5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de  
R$ 225.487.819,44, dividido em 1.186.561 ações ordinárias e 40.308 ações preferenciais, ambas 
sem valor nominal”. Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social que não foram 
expressamente alterados; e (iii) aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
conforme Anexo I, parte integrante desta ata, que será levada a registro, dispensada a publicação do 
referido Anexo I. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata, que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo/SP, 20/01/2021.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1035229-05.2017.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 32ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) João 
Paulo Garcia Bicalho Dias, CPF. 477.745.411-87, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento por 
Espólio de Lúcia Portugal de Salles Oliveira (Inventariante Armando de Salles Oliveira), objetivando o despejo do imóvel da 
Alameda Tietê, 301, apto 3B tendo deixado de honrar com seus alugueres e encargos e a extinção da relação locatícia entre 
as partes tendo um debito em aberto de R$ 89.760,00 (abril/2017). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ou purgue a mora. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016038-86.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma 

 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0945474-34.1998.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma  da Lei, etc. Faz saber ao espólio de Euclides de Oliveira Alcântara, na pessoa da inventariante 
Marlene Cândida Souza Alcântara CPF. 755.195.696-49, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ACT 
Exportação Ltda., sendo seus créditos cedidos para Manuel Luís Advogados Associados, encontrando -se a corré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora pague o valor de R$ 5.007,36 (Set/98), referente a o 
Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja. A executada poderá oferecer embargos à execução, no prazo de 15 dias, após prazo s upra. No caso 
de embargos, o devedor se sujeita ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. u n). O reconhecimento do 
crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, 
permitirá aos executados requererem seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 p arcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 745 -A). Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 
de novembro de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1024614-22.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Batista Alves, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Fox Multimarcas, CNPJ 26.207.453/0001-87, que lhe foi proposta uma ação de Outros procedimentos de jurisdição 
voluntária por parte de Marilene da Silva Amaral, objetivando a condenação na obrigação de fazer, consubstanciada na 
retirada do registro do veículo GM/Ônix, placa PXY 8659, do nome da autora, pagamento das referidas multas, débitos 
administrativos do referido veículo até o final de demanda e danos morais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1047518-33.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, 
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Helaine 
Moura Lima da Silva ME, CNPJ nº. 24.028.866/0001-79, que TM Mobile Brasil Ltda. Ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 32.593,61 (março/2018), referente o Nota Fiscal nº NF229/233 confirmada 
através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado em 21/07/2017. Estando a executada em lugar incerto e 
não sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 3 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 
dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1117721-54.2017.8.26.0100 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 João Paulo Garcia Bicalho Dias, CPF 
477.745.411-87, que Espolio de Lúcia Portugal de Salles Oliveira representada por Armando Salles Oliveira lhe propôs uma ação de Execução  de 
Título Extrajudicial, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora pague o valor de R$ 179.992,91 (Dez/2017), valor este referente ao contrato 
de locação do imóvel da Alameda Tietê, 301, apto. 3B. O executado poderá oferecer embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o 
prazo supra do edital. No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor se sujeita ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. un). O reconhecimento do crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução, no prazo para oferta 
de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 745-A). 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.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004379-96.2017.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Valmir Lima dos Santos, CPF 156.829.538-35 e s/m Cristina Araújo Santos, CPF 283.482.038-42, que Exto Domi Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 80.433,25 (fev/2019), referente ao 

execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005585-02.2017.8.26.0008. O MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
PUPPY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 62.002.845/0001-73, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança 
pelo Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., objetivando condenar 
a ré ao pagamento de R$ 58.636,44 (25/04/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de 
fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Avenida Pastor Cícero Canuto de Lima, nº 757, Vila Nova York, São Paulo/SP 
(cliente 010010949 - instalação MTE0006137), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia 
elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2021.                                                       B - 11 e 12

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9. EXTRATO 
DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Realizada em 18 de Dezembro 
de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 24.773/21-9 em 12.01.2021. Os senhores membros do 
Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada em 13.11.2020, pelo 
Diretor, Fernando Luiz Aguiar Filho, consignando-lhe, nesta data, os votos de agradecimento pelos 
relevantes serviços prestados durante o tempo em que permaneceu na Diretoria da Sociedade, 
com lealdade, eficiência e capacidade. Sendo assim, a Diretoria da Sociedade, fica assim 
constituída: (i) Diretor Presidente, Wilson Nelio Brumer, e Diretores sem designação específica:  
(ii) Roberto Navarro Evangelista, (iii) Nelson Tambelini Junior, (iv) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior, 
e (v) Fábio Luciano Gomes Selhorst, todos domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. O prazo de gestão da 
Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, a ser realizada no exercício de 
2021. O termo de renúncia do Sr. Fernando Luiz Aguiar Filho está arquivado na Sede da Sociedade.



Esporte
Jornal O DIA SP

Minas Tênis Clube e Apan/Eleva/
Blumenau abrem fase de playoff

PÁGINA 8 QUINTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2021

Superliga Banco do Brasil 20/21

Partida será nesta quinta-feira, às 16h30, em Belo Horizonte (MG), com transmissão do SporTV 2

Sesi Vôlei Bauru jogará em casa

Começa nesta quinta-feira
(11) a fase de playoff da Su-
perliga Banco do Brasil mas-
culina de vôlei 2020/2021. As
quartas de final serão realiza-
das em série melhor de três
jogos e o primeiro deles pro-
mete ser o mais equilibrado.
Minas Tênis Clube (MG),
quarto colocado na fase clas-
sificatória, e Apan/Eleva/Blu-
menau (SC), quinto, abrem a
sequência de confrontos a par-
tir das 16h30, na Arena Minas,
em Belo Horizonte (MG).

A competição segue sem
receber público por medidas
de segurança no combate a
pandemia da COVID-19, mas
todos os jogos terão transmis-
são ao vivo do canal SporTV 2.

Jogando em casa nesta pri-
meira partida, o técnico do
Minas Tênis Clube, Nery Tam-
beiro, destaca a importância de

abrir a série em seus domíni-
os para tentar cumprir o obje-
tivo de assegurar a classifica-
ção já no segundo jogo.

“A nossa equipe está jogan-
do bem, sacando e passando
bem e virando bolas. O siste-
ma defensivo tem funcionado,
temos tocado em muitas bolas
e gerado contra-ataques, e es-
tamos com bom percentual de
aproveitamento nesses contra-
ataques. Estamos chegando ao
nosso melhor. Espero que pos-
samos criar uma dificuldade
muito maior para o Blumenau,
saindo com a vitória nesse pri-
meiro jogo e decidindo a vaga
lá no segundo”, disse Nery
Tambeiro.

O técnico da Apan/Eleva/
Blumenau, André Donegá, co-
memora a melhor classifica-
ção do time catarinense em
uma edição de Superliga. A

quinta posição na fase classi-
ficatória, no entanto, não é su-
ficiente. O time quer mais.

Além de Minas Tênis Clu-

be x Apan/Eleva/Blumenau, as
quartas de final acontecerão
entre Vôlei Renata (SP) e Azu-
l i m / G a b a r i t o / U b e r l â n d i a

(MG); Sada Cruzeiro (MG) e
Vôlei UM Itapetininga (SP), e
entre EMS Taubaté Funvic (SP)
e Montes Claros América Vô-
lei (MG).

Um jogão entre duas gran-
des equipes abrirá o playoff
melhor de três das quartas de
final da Superliga Banco Do
Brasil 20/21 feminina de vô-
lei. Nesta quinta-feira, o Sesi
Vôlei Bauru (SP), quarto colo-
cado na fase classificatória,
enfrentará o Sesc RJ Flamen-
go (RJ), quinto, às 19h, no gi-
násio Panela de Pressão, em
Bauru (SP). O SporTV 2 trans-
mitirá a vivo.

As equipes jogaram duas
vezes nesta edição da Super-
liga Banco Do Brasil. No pri-
meiro turno,  o  Sesi  Vôlei
Bauru levou a melhor contra
o Sesc RJ Flamengo por 3
sets 2 e no returno nova vitó-
ria do time bauruense desta
vez por 3 sets a 1 contra a equi-
pe carioca.

No Sesi Vôlei Bauru, a cen-
tral Adenízia chamou atenção
para o momento decisivo da
competição e pediu foco total
ao time bauruense no duelo
contra a equipe carioca.

“Chegou o momento que
todo o atleta gosta. A nossa

preparação foi voltada para a
fase final. Nossa equipe vem
em um crescimento muito
bom. Tivemos altos e baixos e
foi uma temporada difícil, atí-
pica, com lesões, onde toda a
equipe sofreu com o Corona-
vírus. E isso afetou todas as
equipes na competição. Foi
uma temporada de superação.
Vamos enfrentar um time mui-
to forte e precisamos de foco
total e paciência. O Sesc RJ
Flamengo tem volume de jogo
e um bloqueio muito bom”,
disse Adenízia

No Sesc RJ Flamengo, a
central Valquíria tem sido um
dos destaques da equipe cari-
oca na temporada. A atacante
é a quinta atleta que mais mar-
cou pontos de bloqueio na
competição, com 59 acertos.
A jogadora, que passou quatro
temporadas no time bauruen-
se, comentou sobre o fato de
enfrentar a antiga equipe em
mais um momento decisivo.

Depois do jogo desta quin-
ta-feira, as equipes voltarão à
quadra para o segundo jogo da
série na próxima segunda-fei-
ra (15), às 19h, no ginásio Hé-
lio Maurício, no Rio de Janei-
ro (RJ). O SporTV 2 transmi-
tirá ao vivo.
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Com um top-15 em Adria
no final de fevereiro, quando
fez sua estreia na temporada
2021 na etapa de abertura do
WSK Super Master Series,
Matheus Morgatto buscará re-
sultados entre os cinco primei-
ros neste final de semana em La
Conca, onde será realizada a se-
gunda etapa do Master Series na
Itália. O piloto da Birel Art ul-
trapassou 13 karts na Final da
categoria OK na etapa passada.

“Sempre buscamos evoluir
e tivemos uma boa recuperação
na Final da etapa de abertura do
WSK Super Master Series. Ago-
ra vamos em busca de ficar sem-
pre entre os cinco primeiros nas
baterias classificatórias para
conquistar uma boa posição de
largada nas Finais. Estou bem
confiante no trabalho que esta-
mos fazendo com Birel Art e
vamos com tudo neste final de
semana”, diz Matheus.

Campeão brasileiro de kart
na pista pela categoria Gradua-
dos em 2020, Matheus teve
uma temporada de destaque
também na Europa. O piloto de
17 anos foi o pole position no
Mundial de Kart em Portimão
e conquistou diversos top-5 na

Matheus Morgatto
acelera em La Conca

sonhando com
retorno ao pódio

Piloto da Birel Art ultrapassou 13 karts na Final da
categoria OK na etapa passada

competição.
Além disso, Morgatto cor-

reu no Europeu de Kart e no
WSK, sendo destaque em
ambas as competições com
resultados consistentes em
2020. Campeão do Pan-ame-
ricano de kart e do Florida
Winter Tour em 2018, o jo-
vem piloto buscará novas con-
quistas em 2021.

“O objetivo é sempre ven-
cer e conquistar títulos. Vamos
correr em grandes campeonatos
nesta temporada e tenho certe-
za de que estou no lugar certo
para isso. A Birel Art é uma gran-
de equipe, estamos nos prepa-
rando a todo vapor e iremos em
busca da vitória no WSK”, diz
Matheus, que também tem o so-
nho de vencer no Mundial de
Kart no Brasil, marcado para
outubro deste ano.

Os treinos livres do WSK
Super Master Series começa-
ram na quarta-feira em La Con-
ca, na Itália. As Pré-Finais da
categoria OK Júnior estão
marcadas para acontecer a par-
tir das 6h40 (horário de Brasí-
lia) deste domingo (14), mes-
mo dia em que a Final será dis-
putada com largada às 10h05.
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Luisa Stefani derrota ex-número 1 do
mundo e atinge as quartas de final

Hayley e Luisa fizeram um jogo consistente para mais uma
vitória

A paulistana  Luisa  Stefani,
 baseada na Saddlebrook Acade-
my, na Flórida (EUA), e a ameri-
cana Hayley Carter, quinta me-
lhor dupla da temporada, empla-
cou, na quarta-feira, mais uma
vitória no WTA 1000 de Dubai,
nos Emirados Árabes. Ela e a par-
ceira norte-americana eliminaram
a dupla da indiana Sania Mirza e a
eslovena Andreja Klepac por um
duplo 6/3 em apenas 1h01min de
duração. Mirza já foi número 1 do
mundo na modalidade e soma 42
títulos na carreira.

Nesta quinta-feira, em torno
de 11h, no último jogo da quadra
1, elas encaram a dupla das ame-
ricanas Bethanie Mattek, outra
ex-número 1 do mundo, e Jessi-
ca Pegula, semifinalista de sim-
ples da edição deste ano do Aus-
tralian Open. Mattek e Pegula

eliminaram as campeãs de duplas
do Aberto da Austrália, a belga
Elise Mertens e a bielorrussa
Aryna Sabalenka, melhor dupla da
atualidade no ranking.

“Ótima vitória hoje, muito
feliz com o jeito que jogamos. 
Partida dura, mas estávamos com
um plano de jogo bem claro. Exe-
cutamos da maneira que dese-
nhamos. Hoje (quinta) mais uma
pedreira. Já enfrentei elas, mas a
Hayley ainda não jogou contra a
dupla. Mesmo assim,  estamos
motivadas e animadas
para melhorar e ajustar os deta-
lhes para buscar a vitória. Vamos
que vamos”, analisou Luisa, que
tem o patrocínio do Banco BRB
e os apoios da Fila, CBT, HEAD,
Saddlebrook Academy, Tennis
Warehouse, e Liga Tênis 10.
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Circuito Mundial

Brasil avança para as quartas de
 final com três duplas no Qatar

Tainá enfrenta o bloqueio alemão
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O Brasil segue com três du-
plas na disputa do Katara Beach
Volleyball Cup, em Doha
(QAT). No torneio quatro es-
trelas do Circuito Mundial de
vôlei de praia 2021, a quarta-
feira teve a disputa de jogos
válidos pela fase de grupos, re-
pescagem e oitavas de final nos
dois gêneros. Ao final da roda-
da Ana Patrícia/Rebecca (MG/
CE), Ágatha/Duda (PR/SE) e
Evandro/Guto (RJ) garantiram
um lugar nas quartas de final.

Após estrearem com revés na
competição na terça-feira, Ága-
tha e Duda enfrentaram uma ma-
ratona de jogos no segundo dia do
evento. Elas entraram em quadra
logo cedo para a disputa da segun-
da rodada do grupo C, e venceram
Menegatti/Orsi Toth, da Itália, por
2 sets a 0 (21/19 e 21/16). O de-
safio seguinte, pela repescagem,
foi mais apertado. A vitória sobre
Keizer/Meppelink (HOL) veio no
tiebreak (33/35, 21/17 e 21/19).
No terceiro compromisso, desta
vez pelas oitavas, elas passaram
por Huberli/Betschart, da Suíça,
por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18).
Com a a classificação para a pró-
xima fase garantida, Ágatha ana-
lisou a jornada da dupla no tor-
neio até agora.

A outra dupla olímpica do
Brasil, Ana Patrícia e Rebecca

(MG/CE), entrou em quadra duas
vezes na rodada. Pela repesca-
gem elas levaram a melhor so-
bre as suíças Bobner e Zoe Ver-
gé-Dépré por 2 sets a 0 (21/8
e 21/11). Nas oitavas de final
o embate foi contra a campeã
olímpica Laura Ludwig, da Ale-
manha, e a atual parceira Meg
Kozuch. Ana Patrícia e Rebec-
ca venceram o duelo em dois
sets diretos (21/18 e 21/14).
A bloqueadora mineira desta-
cou a importância de participar
da etapa do Circuito Mundial, e
poder encarar grandes equipes
estrangeiras.

No torneio masculino Evan-

dro e Guto (RJ) foram os pri-
meiros do grupo A, e só pre-
cisaram jogar uma vez nesta
quarta-feira. Pelas oitavas de
final eles venceram os suecos
Ahman e Helvigg por 2 sets a
1  (18/21,  21/13 e  16/14) .
 Evandro disputa a etapa ao
lado de Guto enquanto o par-
ceiro Bruno Schmidt se recu-
pera após contrair COVID-19.
Nas quartas de final, Evandro
e Guto enfrentarão os letões
Saimolovs e Smedins nesta
quinta-feira (11), às 6h. Na mes-
ma fase, Ágatha e Duda encaram
Claes/Sponcil (EUA), às 5h, en-
quanto Ana Patrícia e Rebecca

jogam com Alix Klineman/April
Ross (EUA), às 4h. Todos os ho-
rários dos jogos são de Brasília.
Caso avancem, as duplas brasilei-
ras jogam as semifinais ainda
nesta quinta-feira.

O Brasil começou o dia com
seis duplas na disputa, mas três
se despediram do torneio. Tainá
e Victória (SE/MS) sofreram o
revés na segunda rodada do gru-
po B para Behrens/Ittlinger
(ALE) por 2 sets a 1 (13/21, 21/
16 e 15/9) logo no início do dia.
Carol Solberg e Bárbara Seixas
(RJ), que estavam classificadas
de forma direta para as oitavas,
entraram em quadra contra Cla-
es/Sponcil (EUA), e não conse-
guiram avançar na competição. O
time representante dos Estados
Unidos venceu por 2 sets a 1 (21/
17, 15/21 e 15/12). No torneio
masculino Alison/Álvaro Filho
(ES/PB) fizeram um jogo de três
sets, mas foram superados por
Losiak e Kantor, da Polônia (21/
16, 17/21 e 5/15), em partida da
repescagem.

A etapa no Qatar dará um to-
tal de 150 mil dólares em pre-
miação (aproximadamente 854
mil reais). As duplas campeãs
recebem 800 pontos no ranking
mundial. O Banco do Brasil é o
patrocinador oficial do voleibol
brasileiro


