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Guedes destaca clima favorável às
reformas no Congresso Nacional
Brasil capacita nove países para
diagnóstico do novo coronavírus
Página 4

Aeronaves da FAB chegam neste
sábado à meia-noite em Anápolis
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite
chuvosas.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,32
Venda:
4,32
Turismo
Compra: 4,15
Venda:
4,49

EURO
Compra: 4,72
Venda:
4,73

31º C
20º C

Noite

31º C
21º C

Noite

24º C
19º C

Noite

Foto/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As autoridades chinesas
vão abrir um inquérito sobre o
caso do médico de Wuhan repreendido pela polícia, depois
de ter feito um alerta sobre o
novo coronavírus, em dezembro do ano passado. Li
Wenliang morreu na quintafeira (6) vítima do vírus para o
qual alertou os colegas de profissão, em um grupo online.
Nas redes sociais o médico é
considerado um herói.
O órgão do Partido Comunista Chinês encarregado de
combater a corrupção anunciou, em comunicado, que vai
enviar uma equipe a Wuhan
“para realizar um inquérito
exaustivo sobres as circunstâncias relativas ao caso do médico Li Wenliang”. O médico, de
34 anos, foi contagiado por um
doente infectado com coronavírus e morreu em um hospital
de Wuhan.
Em dezembro, quando começou o surto na cidade de 11
milhões de habitantes, o médico oftalmologista enviou uma
mensagem eletrônica aos colegas em que alertava para o
surgimento de um coronavírus
em Wuhan.
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Dólar passa de R$ 4,32 e fecha no
maior nível desde criação do real

Em mais um dia marcado por
forte volatilidade no mercado financeiro, o dólar subiu e voltou
a fechar no maior valor nominal
desde a criação do real. O dólar
comercial encerrou a sexta-feira (7) vendido a R$ 4,321, com
alta de R$ 0,035 (0,82%).
A divisa operou em alta durante toda a sessão, mas estava
perto da estabilidade pela manhã,
passando a disparar perto das
12h. O dólar acumula alta de
7,67% em 2020. O euro comercial também subiu e fechou o dia

em R$ 4,729, alta de 0,53%.
O Banco Central (BC) não
tomou novas medidas para segurar a cotação. A autoridade monetária leiloou US$ 650 milhões
para rolar (renovar) contratos de
swap cambial – que equivalem à
venda de dólares no mercado futuro – com vencimento em abril.
A turbulência repetiu-se no
mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores
de São Paulo), fechou o dia com
queda de 1,23%, aos 113.770 pontos. Esse foi o segundo dia seguido

de recuo do indicador, que acumula retração de 1,62% em 2020.
O dólar subiu em nível global, principalmente diante das
moedas de países emergentes,
depois da divulgação da geração
de emprego em janeiro nos Estados Unidos. No mês passado,
a maior economia do planeta
criou 225 mil vagas de trabalho,
número superior à previsão de
158 mil novos postos.
O bom desempenho do mercado de trabalho norte-americano abre espaço para eventuais aumentos de juros pelo Federal Reserve (FED), banco central dos
Estados Unidos. Taxas mais altas
em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países
emergentes, como o Brasil.
A expectativa de desaceleração da economia chinesa impacta diretamente países como o
Brasil, que exporta diversos produtos, principalmente commodities (bens primários com cotação internacional) para o país
asiático. Com menos exportações, menos dólares entram no
país, pressionando a cotação.
(Agencia Brasil)

sileira e da maturidade que o
país vem desenvolvendo nos
últimos 30, 40 anos.
Guedes mostrou-se confiante
em que o Congresso faça a
parte dele.
Promovido pela Escola
Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas
e pela Secretaria Especial de Fazenda, o seminário discutiu o
novo modelo fiscal proposto nos
projetos de emenda à Constituição que compõem o pacto federativo.
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Pesquisa do IPCA considera
mudança de hábitos
dos consumidores
O IPCA divulgado na sextafeira (7) é o primeiro calculado
com base na nova estrutura de
ponderação que resultou das alterações de hábitos dos consumidores apontadas na Pesquisa
de Orçamentos Familiares

(POF) 201 7/2018 e provocou
a retirada de alguns itens e a
incorporação de outros. A última alteração, feita na POF
de 2008/2009, incluía mais
seis subitens que foram retirados na a tual.
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SP envia comitiva ao
Oriente Médio em busca de
novos investimentos
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Índice de custo de vida em
São Paulo teve alta de
0,64% em janeiro
O Índice do Custo de Vida
(ICV) no município de São Paulo, calculado pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
variou 0,64% em janeiro.
Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, houve variações nos

grupos educação e leitura (1,61%);
alimentação (1,04%); saúde
(0,69%); recreação (0,55%); transporte (0,52%); equipamento doméstico (0,31%); despesas pessoais (0,26%); vestuário (0,14%); habitação (-0,09%); e, despesas diversas (-0,66%).
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Esporte

Prova de 10h de Kart na Granja Viana
rende viagem a Paris aos vencedores
No final do mês de março,
o Kartódromo Granja Viana
receberá uma prova empolgante em Cotia (SP): o Endurance 10 Horas São Paulo-Paris,
corrida que será realizada no
dia 28 de março. As inscrições
seguem abertas até o dia 10 de
março e a equipe vencedora
levará uma vaga para competir
nas 24 Horas de Kart, na França. Proprietário do kartódromo, Felipe Giaffone valorizou
a oportunidade que os pilotos
terão na competição.
“O grande diferencial desta competição é que o vencedor vai disputar um endurance
em Paris e terá ajuda de custo

na viagem que pode chegar até R$
10 mil. Em 2019, nossas provas
de endurance foram um sucesso e
foi muito legal ver tantas pessoas
apaixonadas realizando o sonho de
correr na Europa, onde inclusive
o time brasileiro fez bonito conquistando um vice-campeonato na
prova na França. É muito bacana ver
o crescimento desses pilotos de
perto. Tenho certeza de que será
mais uma edição de muito sucesso”, diz Giaffone.
O valor por kart para se inscrever no Endurance 10 Horas é
de R$3.700 no cartão e R$3.440
à vista, além de que cada equipe
pode inscrever de 2 a 10 pilotos.
A equipe vencedora levará 5 mil

Foto/ Pedro Bragança

Coronavírus:
China abre
inquérito após
morte de
médico que
fez alerta

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sextafeira (7) que o clima no Congresso Nacional está extraordinariamente favorável às reformas propostas pelo governo. O
Parlamento “abraçou as reformas mesmo”, afirmou Guedes,
ao participar de um seminário
sobre pacto federativo. Ele
lembrou que, no início do atual governo, houve reação às
ideias propostas pelo Executivo, mas ressaltou que tudo
ocorreu dentro da tradição bra-

Endurance rental é atração mais uma vez no Kar tódromo
Granja Viana

reais como ajuda de custo para
uma viagem até a França para a
disputa das 24 Horas de Rental Kart Paris. As inscrições seguem abertas e os 15 primeiros a se inscreverem levarão kit
de cerveja Erdinger 0% álcool
para casa.
Caso as inscrições superem o número de 55 equipes,
o valor da premiação para a
equipe campeã sobe para 10 mil
reais, sempre como ajuda de
custo para a viagem à França.
O regulamento completo
das 10 Horas São Paulo-Paris
será divulgado em breve. As
inscrições seguem até dia 10
de março.

Vôlei Renata recebe o
Sada Cruzeiro neste sábado
Vôlei Renata (SP) e Sada
Cruzeiro (MG) se enfrentam
neste sábado (8) pela quinta
rodada do returno da Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 19/20. O duelo
entre o quinto colocado e o
líder do campeonato será às
19h, no ginásio do Taquaral,
em Campinas (SP), e terá
transmissão ao vivo do
SporTV 2.
O time campineiro tem
26 pontos, somando nove vitórias e seis derrotas, enquanto a equipe mineira tem
41, após acumular 14 resultados positivos e apenas um
negativo.

Em casa, o Vôlei Renata espera garantir um resultado positivo especialmente depois
do bom duelo contra o Sesc RJ
na rodada passada, quando foi
superado apenas no tie break.
Segundo o oposto Renan, o
compromisso deste sábado
tem tudo para ser difícil, mas
garante que seu time vai para a
vitória.
“Para esse jogo, estamos
muito focados e determinados
a fazer o nosso melhor. Nada
menos do que isso irá nos levar a vitória contra o time do
Sada Cruzeiro amanhã. Conseguimos manter um ótimo nível
de jogo nas duas últimas roda-

das, contra o Sesc RJ e contra
o Fiat/Minas, e pretendemos
manter essa regularidade”, disse Renan.
Na vitória sobre o Denk
Academy Maringá (PR), na rodada passada, o Sada Cruzeiro
voltou a contar com o oposto
Evandro, que ficou um jogo
fora por um desconforto nas
costas. Para o duelo de amanhã, o campeão olímpico
“Sabemos da força do Vôlei Renata principalmente
quando eles jogam em casa.
Assim como a nossa, a torcida
deles empurra o time o tempo
todo e eles estão vindo de uma
partida bastante equilibrada

contra o Sesc RJ. Perderam no
tie break e certamente vão querer buscar essa vitória amanhã
de qualquer maneira”, disse
Evandro.
Outros quatro jogos serão
realizados também neste sábado, quando o Ponta Grossa Vôlei (PR) receberá o América
Vôlei (MG) às 18h; o EMS Taubaté Funvic (SP) jogará em casa
contra o Vôlei UM Itapetininga (SP) às 18h30; o Sesi-SP

enfrentará o Denk Academy
Maringá Vôlei (PR) para um
duelo às 19h, e a Apan Blumenau receberá o Pacaembu/
Ribeirão Preto (SP), às 20h.
A rodada será encerrada
no domingo (9) com o duelo
entre Sesc RJ e Fiat/Minas
(MG), que será realizado às
20h, no Tijuca Tênis Clube,
no Rio de Janeiro (RJ), com
transmissão ao vivo da TV
Cultura.
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SP envia comitiva ao Oriente Médio
em busca de novos investimentos
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária de política) do jornalista CESAR NETO vem
sendo publicada na imprensa de São Paulo desde 1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no
Brasil. EMAIL do site cesar@cesarneto.com
.
C Â MAR A ( S P)
Sem dúvida teremos a mais difícil das eleições pra Câmara
Municipal de São Paulo. Além de não haver mais coligação proporcional, em 2020 alguns políticos vão tentar voltar e os que
não se elegeram pra ALESP e Câmara Federal em 2018
.
PR E F E I T U RA ( S P)
Bruno Covas (PSDB) segue se recuperando de um câncer que
vem sendo tratado com quimioterapia fortíssima. A recuperação
não é só física e emocional. Ela atingiu o espiritual do moço (39
de idade) que tem chance de chegar ao 2º turno
.
AS S E M B LE IA ( S P )
Deputado Miltinho Leite (DEM ex-PFL) vai ter - pela 1ª vez
- um papel importantíssimo na eleição de uma grande bancada de
vereadores na Câmara paulistana, em que seu pai - o super poderoso ex-presidente Milton Leite (DEM ex-PFL)
.
CONGRESSO (BR)
Deputado federal (SP) Celso Russomanno (REPUBLICANOS
ex-PRB) vai cumprindo os 3 papéis da sua vida. Segue defendendo os consumidores de São Paulo (SP) e segue pré-candidato à
prefeitura ou a vice na chapa de Bruno Covas (PSDB)
.
PR E S I D Ê N C I A ( B R )
Entre ter seu próprio partido (Aliança PELO Brasil) e apoiar
- pelo menos nas Capitais e cidades importantes dos Estados brasileiros em 2020 - candidatos por partidos que são base no Congresso, Jair Bolsonaro tá preparado pra ambos
.
PA R T I D O S
Quem já tem os partidos necessários pra ter o maior tempo
de propaganda na tv é o PSDB de Bruno Covas. Pode ainda ter o
reforço dos menores que DEM (ex-PFL), PODEMOS (ex-PTN),
PL (ex-PR), CIDADANIA (ex-PPS) e MDB (ex-PMDB) ...
.
POLÍTICOS
... No PT (ainda do Lulismo), o bravo ex-senador e vereador
Suplicy já tem mais de 2 mil assinaturas e vai tentar se viabilizar
candidato pra prefeito de São Paulo 2020. Ele é o único que tem
votos de toda população, fora do petismo
.
H I S T Ó R I AS ( S P )
Ex-prefeito de São Paulo (1993 - 1996) Paulo Maluf tem se
queixado aos poucos que ainda o visitam (em prisão domiciliar)
pelo selo que vai acompanhá-lo até o fim (volta do dinheiro desviado na sua gestão que tá voltando pra prefeitura)
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO foi se tornando referência na política. Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de
Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo

TWITTER @CesarNetoReal
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O Governador João Doria
embarcou nesta sexta-feira (7)
para os Emirados Árabes Unidos
em busca de novos investimentos e inauguração do segundo
escritório comercial de São Paulo fora do Brasil. De 9 a 12 de
fevereiro, Doria participa de reuniões, seminários e visitas técnicas nas cidades de Abu Dhabi
e Dubai. Um grupo de empresários com negócios em São Paulo também participa da Missão
Emirados.
“Alguns dos maiores fundos
soberanos do mundo estão localizados em Dubai e Abu Dhabi.
A Missão Emirados é uma operação toda financiada pelo setor
privado. É um trabalho conjunto
com a participação de 47 empresários e cinco Secretários de
Estado”, disse o Governador.
Os trabalhos têm início no
domingo (9), em Abu Dhabi,
com a apresentação de projetos
prioritários de São Paulo para
empresários árabes, executivos
de fundos de investimento da
Adia (Abu Dhabi Investment Authority) e Mubadala Investment
Company, além de autoridades
como o Príncipe herdeiro de
Abu Dhabi, Mohammed Bin
Zayed Al Nahyan; e o Ministro
de Estado dos Emirados Árabes,
Ahmed Ali Al Sayegh.

Na segunda-feira (10), o
Governador abre o evento “Dubai Sugar Conference”. Parte do
“Dubai Festival City”, a conferência chega à quinta edição
como o evento mundial mais
importante da indústria do açúcar e reúne especialistas para o
intercâmbio de ideias, perspectivas, oportunidades e novas conexões.
Ainda na segunda, Doria
inaugura, em Dubai, o segundo
escritório comercial de São Paulo no exterior. O primeiro foi
lançado em agosto de 2019, em
Xangai, centro financeiro e maior cidade da China. Os escritórios comerciais visam estreitar
relações comerciais e facilitar
o intercâmbio de produtos entre
as regiões.
Ao final do dia, o Governador se encontra com o CEO do
Grupo Al Ghurais (mercado imobiliário, investimentos e agro),
Djalmal Djouhri; CEO da DP
World, Sultan Ahmed Bin Sulayem; e o CEO da Investment
Corporation of Dubai, Douraid
Zaghouani.
Na terça (11), Doria apresenta o seminário “Doing Business in São Paulo” (Fazendo negócios em São Paulo) para uma
plateia formada para autoridades
estrangeiras, empresários, jor-

nalistas e convidados. O objetivo é alcançar o maior número
possível de parcerias e grupos
internacionais interessados no
plano de desestatização do Governo de São Paulo.
Na quarta (12), Doria se reúne com Nageeb Al-Ali, CEO da
Expo Dubai 2020, com o objetivo de criar novas parcerias e discutir a participação de São Paulo
na edição deste ano, que acontece de 20 de outubro de 2020 a
10 de abril de 2021. Ao final da
missão, o Governador participa
de um jantar com a delegação
empresarial de São Paulo.
“Nossa agenda em busca de
parceiros estrangeiros no ano
passado foi acertada e muito exitosa, São Paulo comemorou o
dobro do PIB do Brasil em
2019”, afirmou o Secretário de
Relações Internacionais Julio
Serson. De acordo com dados
da Fundação Seade, o PIB de São
Paulo cresceu 2,6% em 2019,
mais que o dobro do registrado
na economia brasileira, estimado em 1,2%.
Comitiva
Doria será acompanhado pelos Secretários Julio Serson (Relações Internacionais), Henrique
Meirelles (Fazenda e Planejamento), Gustavo Junqueira

(Agricultura e Abastecimento),
Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico) e João Octaviano (Logística e Transportes).
Também fazem parte da comitiva o Presidente da InvestSP Wilson Mello; a Coordenadora de
imprensa Letícia Bragaglia; a
Coordenadora de mídia Carolina Goes; a Coordenadora de missões e eventos internacionais
Sabrina Bruniera; e o Ajudante
de ordens João Paulo Mandese.
A Missão Emirados reúne 47
empresários. Entre eles estão:
Cesar Ming (Itaú BBA), Evandro
Gussi (Única), Hagop Guerekmezian (Karina Plásticos), José
Veloso (Abimaq), Karen Jones
(Apex), Lorival Luz (BRF), Priscila Belmonte (Colormaq), Otávio Cançado (JBS), Stephane
Perard (Emirates) e Tayguara
Helou (Braspress).
“É sabido que nos Emirados
Árabes estão alguns dos maiores fundos de investimento do
mundo e São Paulo reúne excelentes oportunidades, muitas já
presentes no plano de desestatização do Governo der São Paulo. A região é importadora de
produtos brasileiros e reunimos
empresários e representantes do
setor privado para intensificar
ainda mais essa relação comercial”, afirma Wilson Mello.

Docentes da rede estadual podem
concorrer a bolsa de estudos nos EUA
O Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) continua
a receber inscrições de professores da rede estadual. Os
interessados têm até o dia 14
de fevereiro para manifestar o
interesse de participar do programa. O edital está disponível
na internet, bem como
o formulário de inscrição.
Parceria da Diretoria de Relações Internacionais e da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica na Secretaria da Educação com a Embaixada dos Estados Unidos da
América no Brasil e com a Comissão Fulbright, o programa

oferece um curso intensivo em
universidade norte-americana,
com atividades acadêmicas e
culturais para capacitar os docentes para se comunicarem na
segunda língua e melhorarem a
aprendizagem dos alunos.
“Recomendo a todos os professores que façam o curso, que
mudou minha forma de aprender
e também de ensinar. Tivemos
novas metodologias de ensino,
novas formas de ver as coisas e
passar aos jovens. É um curso bastante intenso, mas vale a pena”,
pontua José Carlos, professor da
rede que fez o programa em 2013.
Requisitos
É preciso cumprir alguns re-

quisitos para participar da formação. O docente precisa ser concursado, com estágio probatório concluí o e estar ministrando, no ato da inscrição e até a
implementação da bolsa, aula
de língua inglesa na rede pública estadual, municipal ou distrital de educação básica; e realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua
inglesa TOEFL ITP.
Os cursos duram seis semanas e a bola contempla vários
benefícios: passagem aérea; ajuda de custo; reembolso da taxa
de solicitação de visto (MRV);
seguro saúde; deslocamento nos
Estados Unidos: trajeto aeroporto/universidade/aeroporto;

alojamento em instalações do
campus universitário onde o curso será realizado; alimentação;
taxas escolares; materiais didáticos a serem utilizados nos cursos e a passagem aérea nacional
e hospedagem para participação
na orientação pré-partida.
“O programa é muito bom.
Tivemos assessoria de todo
mundo e conhecemos novas culturas e formas de aprender o inglês. Eu me senti estudante de
novo e conheci muita gente legal”, revela Caroline Gomes,
professora de inglês na Prefeitura de São Paulo e bolsista da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Fullbright.

Detran.SP: Confira os procedimentos para
instalação de placas no padrão Mercosul
O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) informa que as novas Placas de Identificação Veicular (PIV) no padrão Mercosul
são instaladas no Estado desde
o dia 31 de janeiro, de acordo
com o disposto na Resolução nº
780, de 26 de junho de 2019, do
Conselho Nacional de Trânsito.
A placa Mercosul é exigida
nos casos de primeiro emplacamento, alteração de categoria
(exemplo: alteração de veículo particular para categoria
aluguel), mudança de município ou de Estado, para casos
de furto, roubo, extravio ou
dano na placa, quando o veículo for reprovado em vistoria
veicular nos procedimentos de
transfe rência com observações
sobre a placa e/ou lacre (exem-

plo: placa não refletiva) e quando se fizer necessária a segunda
placa traseira.
A implantação do novo modelo requer mudanças significativas de processos de atendimento e sistemas de informática, e,
por essa razão, o emplacamento
do modelo padrão cinza somente será efetuado para veículos
que tiverem recolhido a taxa de
emplacamento até o dia 24 de
janeiro de 2020 e protocolado
toda a documentação necessária e sem pendências de qualquer natureza até o dia 28 de janeiro de 2020.
Após o recebimento do Certificado de Registro de Veículo
(CRV), o cidadão deverá realizar o serviço de emplacamento
no padrão cinza que estará disponível até o dia 28 fevereiro de

2020. Se o processo foi protocolado após 28 de janeiro de
2020, o proprietário deverá realizar o emplacamento sob as
regras da placa padrão Mercosul.
Troca
A troca da placa cinza para o
padrão Mercosul será permitida de maneira voluntária para
veículos que não se enquadrem nas situações acima descritas. Lembrando ainda que
esse serviço implicará a realização de vistoria veicular e
emissão de novo CRV, com os
custos de cada procedimento.
Caso não deseje a troca, o proprietário poderá continuar circulando com seu veículo sem necessidade de substituição para o
padrão Mercosul.
O Detran.SP também torna

público que procedeu a pesquisa de preço para a implantação
da placa Mercosul, chegando aos
seguintes valores máximos finais, que servem como referência sugerida tanto ao fornecedor
quanto ao consumidor:
– Par de placas de identificação de carros, ônibus e caminhões equivalente a R$ 138,24.
– Placa avulsa ou de identificação de motocicletas equivalente a R$ 114,86.
Os interessados podem ter
acesso ao comunicado do órgão sobre o tema, na íntegra,
pela internet, além de mais informações sobre o novo modelo de placas.
As empresas credenciadas
pelo Detran.SP para o serviço
também podem ser consultadas
pela internet.

Aeroporto de Guarulhos tem 3 terminais para
venda de bilhetes QR Code da CPTM
Na quinta-feira (6), passageiros que circularem pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos poderão adquirir bilhetes
para acessar a Linha 13-Jade por
meio de três máquinas de autoatendimento. Os terminais de
venda ficam perto das áreas
de transfer dos ônibus que fazem o trajeto entre a Estação
Aeroporto-Guarulhos da CPTM
e os terminais 1, 2 e 3.
O serviço permite que os
passageiros adquiram bilhetes
unitários em formato QR Code
(um tipo de código de barras),
no valor de R$ 4,40. É possível
pagar utilizando cartão de débito. Os passageiros também podem adquirir créditos para os
bilhetes Bom e BU nessas três
máquinas.
Neste primeiro mês, um profissional uniformizado estará
em cada um dos três terminais

para orientar os passageiros durante o horário da operação ferroviária, que é das 4h à meia noite.
Com o código em mãos, basta passar o bilhete impresso ou
a tela do celular nas catracas que
tem os validadores identificados
com o símbolo do QR Code, nas
estações onde há leitores (veja
relação abaixo).
Compra pelo celular
Além disso, é possível comprar o bilhete QR Code com cartão de crédito pelo celular, por
meio do aplicativo VouD, que
pode ser baixado em lojas virtuais de Android e iOS. Outra
opção é adquirir o QR Code na
bilheteria da Estação Aeroporto-Guarulhos, pagando em dinheiro.
Inicialmente, os bilhetes servem para o Connect e a linha re-

gular e, posteriormente, poderão
ser estendidos para o Expresso
Aeroporto, que tem uma tarifa
diferenciada de R$ 8,80.
Na CPTM, além da Estação
Aeroporto-Guarulhos (Linha
13-Jade), também há leitores de
QR Code nas estações:
– Autódromo (Linha 9-Esmeralda
– Tamanduateí (Linha 10Turquesa)
– Dom Bosco (Linha 11Coral)
No Metrô, estão disponíveis
nas estações:
– São Judas (Linha 1-Azul)
– Paraíso (linha 1-Azul e 2Verde)
– Pedro II (Linha 3-Vermelha)
Na Via Mobilidade, o QR
Code é aceito nas estações:
– Largo 13

– Capão Redondo
– Vila das Belezas
Nova tecnologia
A implantação do QR Code
não tem custo para o Governo do Estado e faz parte do
plano da Secretaria dos
Transportes Metropolitanos
para modernizar os sistemas
de pagamento de tarifas a
fim de oferecer mais praticidade e segurança aos passageiros e de reduzir custos operacionais das empresas vinculadas à
pasta.
A ideia é que o pagamento da
tarifa com o QR Code substitua
futuramente a maior parte das
compras de bilhete magnético
unitário, o chamado Edmonson.
Na CPTM, em média, 25% dos
passageiros pagantes utilizam
esse tipo de bilhete. No Metrô,
o percentual é de 15%.
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Guedes destaca clima favorável às
reformas no Congresso Nacional
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sextafeira (7) que o clima no Congresso Nacional está extraordinariamente favorável às reformas propostas pelo governo. O
Parlamento “abraçou as reformas mesmo”, afirmou Guedes,
ao participar de um seminário
sobre pacto federativo. Ele lembrou que, no início do atual governo, houve reação às ideias
propostas pelo Executivo, mas
ressaltou que tudo ocorreu dentro da tradição brasileira e da
maturidade que o país vem desenvolvendo nos últimos 30, 40
anos. Guedes mostrou-se confiante em que o Congresso faça a
parte dele.
Promovido pela Escola Brasileira de Economia e Finanças
da Fundação Getulio Vargas e
pela Secretaria Especial de Fazenda, o seminário discutiu o
novo modelo fiscal proposto
nos projetos de emenda à Constituição que compõem o pacto
federativo.
“Vejo o Congresso abraçado
com as reformas. O presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia [DEM-RJ], abraçado
na [reforma] tributária, abraçado
na [reforma] administrativa. É o
trabalho dele. Estou fascinado
com a dinâmica brasileira, do
que parecia ser caótico e que, ao
contrário, está se comportando
de forma extraordinária, com
todo mundo entendendo a sua
missão”, afirmou.
De acordo com o ministro,
a reforma tributária é um pouco
mais complexa, enquanto a administrativa, que, segundo ele,
irá na próxima semana para o
Congresso, é mais simples. “É
mais simples, porque o que fizemos, até por orientação do
presidente da República, não
atinge direitos que já existem.”
Paulo Guedes afirmou que,
após a decisão do governo federal de propor mais participação
de estados e municípios nas receitas, a classe política tem que

assumir os orçamentos e dar um
passo à frente. “Vamos descentralizar esses recursos, e claro
que o apoio político vem. Os
governadores e prefeitos estão
entendendo que estão sendo
convocados a gerir os orçamentos públicos e assumir as responsabilidades.”
De acordo com o ministro,
o processo das reformas começou com o apoio do presidente
Jair Bolsonaro, que deu abertura na montagem da equipe econômica para realizar o trabalho
que deveria ser feito. “Vamos
pegar o que tem de melhor no
Brasil. As pessoas mais experientes e vamos sentar. A guerra
política leva quatro anos para lá,
quatro anos para cá. Ganha-se
uma eleição, perde-se outra, mas
o Brasil segue. E nós estamos
evoluindo. Você aprende com o
adversário. A síntese vem disso:
sem o adversário, você é mais
pobre do ponto de vista intelectual e do ponto de vista civilizacional”, acrescentou.
Para Guedes, o pacto federativo é um projeto de estrutura
institucional que dá sequência ao
que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele disse que o desenho é como um livro em capítulos sobre estabilidade fiscal. O
primeiro é o marco institucional em si. “Vamos criar um marco institucional, vamos criar um
rito.”
O ministro disse que falta ao
Brasil o ritual fiscal, situação
que, segundo ele, é agravada pelo
que chamou de cumplicidade dos
tribunais de Contas, que ajudaram a quebrar financeiramente
os estados.
“Justamente por essa isenção, ou falta de accountability,
responsabilidade com ética. Precisamos da corresponsabilidade
dos TCEs ,tribunais de Contas
estaduais. O TCU, Tribunal de
Contas da União, que já aprendeu a coisa criando referências.
O Supremo, que, de vez em quando, dá um parecer que, se for

atendido, são R$ 100 bi para todo
mundo. É importante que ele
entenda os impactos econômicos dados pela Suprema Corte.
O presidente da República, a
mesma coisa, porque às vezes
tem presidente que manda dar
dinheiro para Cuba e para Venezuela – US$ 1 milhão para um e
US$ 1,5 milhão, para outro, perdidos. E o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] deu esse empréstimo, e não acontece nada?”,
questionou Guedes, destacando
que esse é um dinheiro que deveria ser aplicado em saúde e
educação.
Segundo o ministro, a eleição de Bolsonaro foi a escolha
da parte da população que não
concordava com o descontrole
fiscal. “A votação do presidente
Bolsonaro foi o seguinte: ‘do
jeito que está aí não nos interessa. Tem que mudar esse troço
aí’”, disse Guedes, enfatizando
que o Brasil, hoje, está maduro
e preparado.
Guedes defendeu também o
papel da imprensa na discussão
das reformas econômicas. “Eu,
por exemplo, não posso falar
nada da mídia. A mídia tem apoiado tudo na agenda econômica.
É na pauta política que o pau está
comendo ainda, e é normal que
na política o pau coma o tempo
inteiro, mas o importante é que
a gente consiga passar a pauta
econômica”, afirmou.
Funcionalismo
Para o ministro, uma parte
importante do pacto federativo
é o controle das despesas. Ele
voltou a criticar o aumento
automático de salários do
funcionalismo e o comportamento de servidores públicos.
“O governo está quebrado.
Gasta 90% da receita com
salários e é obrigado a dar
aumento. O funcionalismo
teve aumento de salário 50%
acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem apo-

s e n t a d o r i a g e n e r o s a . Tem
tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita. O
dinheiro não chega ao povo, e ele
[servidor] quer aumento automático. Não dá mais. A população
não quer isso – 88% da população brasileira são a favor inclusive de demissão do funcionalismo público e de reformas para
valer. Eles estão muito na nossa
frente.”
Guedes ressaltou que a discussão em torno das reformas
não pode ser baseada em ideologias. “Não tem ideologia, não
tem nada. Para ter um Estado fraterno, precisamos ter um Estado eficiente, senão, ele quebra,
e a gente não consegue nem fazer a fraternidade.”
De acordo com o ministro,
outro aspecto importante para o
pacto federativo é o crescimento da receita, que pode ser resultado do equilíbrio das contas
públicas. Ele destacou que, para
que isso ocorra, é necessária
outra etapa em que haja desvinculação dos fundos que representam dinheiro carimbado, sem
que o governo possa alterar.
Em nota divulgada após o
seminário, o Ministério da Economia destacou que Guedes reconhece a qualidade do servidor
público, e a reforma administrativa tem o objetivo de corrigir
distorções.
De acordo com o comunicado, no discurso, o ministro se
referia a situações específicas
de estados e municípios que têm
o orçamento comprometido
com a folha de pagamento, descumprindo os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal e sem
recursos para gastos em áreas
fundamentais, como saúde, educação e saneamento. A nota
ressalta que Guedes argumentou
que as políticas antigas de reajustes sistemáticos não podem
continuar e que a reforma não
retirará direitos dos atuais servidores garantidos pela Constituição. (Agencia Brasil)

Inflação oficial fica em 0,21%
em janeiro, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial, ficou em 0,21% em janeiro deste
ano. Essa é a menor taxa para o
mês desde o início do Plano
Real, em 1994.
A taxa é inferior ao 1,15% de
dezembro e ao 0,32% de janeiro de 2019. O IPCA acumula taxa
de 4,19% em 12 meses, abaixo
dos 4,31% registrados nos 12
meses anteriores.
Os dados foram divulgados
na sexta-feira (7) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

Despesas
Entre os responsáveis por
frear a inflação em janeiro foram os segmentos de saúde e
cuidados pessoais, que teve deflação (queda de preços) de
0,32%, vestuário (deflação de
0,48%) e artigos de residência
(deflação de 0,07%).
Os alimentos continuaram
registrando inflação (0,39%),
mas em um ritmo bem menor do
que a taxa observada em dezembro (3,38%), o que também contribuiu para a queda do IPCA de
dezembro para janeiro.
O pesquisador do IBGE Pe-

dro Kislanov destaca que o recuo de 4,03% do preço das carnes foi o principal item individual responsável pela queda da
taxa de inflação oficial em janeiro.
“Tivemos uma alta muito
grande no preço das carnes, nos
últimos meses do ano passado,
devido às exportações para a
China e alta do dólar que restringiram a oferta no mercado interno. Agora, percebemos um recuo
natural dos preços, na medida
em que a produção vai se restabelecendo para atender ao mercado interno”.

Os demais grupos tiveram as
seguintes taxas de inflação:
transportes (0,32%), habitação
(0,55%), despesas pessoais
(0,35%), educação (0,16%) e
comunicação (0,12%).
O IPCA foi calculado com
base na nova cesta de produtos e
serviços, atualizada pela Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF) 2017-2018, que reflete
mudanças nos hábitos de consumo da população brasileira. Pela
primeira vez, um robô virtual
coletou variações de preços do
transporte por aplicativo. (Agencia Brasil)

Custo da construção Inflação para famílias
sobe 0,30% em
com renda mais baixa
janeiro, diz IBGE cai de 1,22% para 0,19%
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve
inflação de 0,30% em janeiro
deste ano, acima do 0,22% em
dezembro de 2019. Em 12 meses, o custo acumula alta de preços de 3,91%, abaixo da taxa
acumulada nos doze meses anteriores (4,03%).
Com o aumento de preços,

o custo da construção subiu
para R$ 1.162,24 por metro
quadrado.
Os materiais de construção
tiveram alta de preços de 0,62%
em janeiro, passando a custar R$
609,39 por metro quadrado. A
mão de obra, por outro lado, teve
deflação (queda de preços) de
0,06% no mês, passando a ter o
custo de R$ 552,85 por metro
quadrado. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), que mede
a inflação para famílias com renda até cinco salários mínimos, registrou 0,19% em janeiro.
A taxa é menor do que o
1,22% de dezembro e a menor
para o mês de janeiro desde o
início do Plano Real, em 1994,
segundo dados divulgados na
sexta-feira (7), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O INPC também registrou, em

janeiro, taxa menor que a inflação
oficial, medida pelo IPCA, que ficou em 0,21% no mês. No acumulado de 12 meses, no entanto,
o INPC teve inflação de 4,30%,
acima dos 4,19% do IPCA.
Os produtos alimentícios tiveram, em janeiro, uma inflação
mais moderada (0,45%) do que
em dezembro (3,66%). Os não
alimentícios registraram 0,12%
no mês, também abaixo do índice de dezembro (0,17%).
(Agencia Brasil)

Índice de custo de vida em São Paulo
teve alta de 0,64% em janeiro
O Índice do Custo de Vida
(ICV) no município de São Paulo, calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), variou 0,64% em janeiro.
Entre dezembro de 2019 e
janeiro de 2020, houve variações nos grupos educação e leitura (1,61%); alimentação
(1,04%); saúde (0,69%); recre-

ação (0,55%); transporte
(0,52%); equipamento doméstico (0,31%); despesas pessoais
(0,26%); vestuário (0,14%); habitação (-0,09%); e, despesas
diversas (-0,66%).
Segundo os dados, a variação
do grupo Educação e Leitura foi
puxada pelos reajustes das mensalidades escolares, que ocorrem no início do ano. A taxa do

subgrupo educação ficou em
1,59% e a do leitura, em 2,02%.
No grupo alimentação a variação
foi
influenciada
pelos
produtos in natura e semielaborados (1,35%); indústria da
alimentação (1,18%); e alimentação fora do domicílio (0,26%).
De acordo com o ICV, as
consultas médicas variaram
0,41% e os seguros e convêni-

os médicos 0,95%, influenciando junto com os itens do subgrupo
assistência médica (0,84%) para o
resultado do grupo Saúde. No grupo transporte o aumento ocorreu
devido aos reajustes nas tarifas do
transporte coletivo (1,86%):
2,33% para os ônibus municipais
e trens; 2,28% para o metrô; e
1,49% para os ônibus intermunicipais. (Agencia Brasil)

Coronavírus: China
abre inquérito após
morte de médico
que fez alerta
As autoridades chinesas vão abrir um inquérito sobre o caso
do médico de Wuhan repreendido pela polícia, depois de ter feito um alerta sobre o novo coronavírus, em dezembro do ano passado. Li Wenliang morreu na quinta-feira (6) vítima do vírus para
o qual alertou os colegas de profissão, em um grupo online. Nas
redes sociais o médico é considerado um herói.
O órgão do Partido Comunista Chinês encarregado de combater a corrupção anunciou, em comunicado, que vai enviar uma
equipe a Wuhan “para realizar um inquérito exaustivo sobres as
circunstâncias relativas ao caso do médico Li Wenliang”. O médico, de 34 anos, foi contagiado por um doente infectado com
coronavírus e morreu em um hospital de Wuhan.
Histórico
Em dezembro, quando começou o surto na cidade de 11 milhões de habitantes, o médico oftalmologista enviou uma mensagem eletrônica aos colegas em que alertava para o surgimento
de um coronavírus em Wuhan. Li Wenliang foi “infelizmente
contaminado durante o combate à epidemia de pneumonia do novo
coronavírus”, afirmou o hospital central de Wuhan, em sua conta
na rede social Facebook.
O alerta à comunidade médica de Wuhan, centro do surto do
coronavírus, rendeu a Wenliang uma repreensão pela polícia, que
o obrigou a assinar um documento no qual denunciava o aviso
como um boato “infundado e ilegal”.
Em 30 de dezembro, Wenliang foi convocado, juntamente
com outras sete pessoas, pela polícia local que o repreendeu por
espalhar rumores.
Quando o médico avisou os colegas, o novo coronavírus não
tinha ainda sido identificado, mas ele detectou semelhanças com
a pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave
(Sars), um coronavírus que abalou a China há quase duas décadas.
Em entrevista à revista chinesa Caixin pouco tempo antes de
morrer, Li defendeu maior liberdade de expressão no país. “Acho
que uma sociedade saudável não devia ter apenas uma voz”, apontou.
Em 20 de janeiro, dias antes de a China relatar os primeiros
casos fora de Wuhan, a Tailândia e o Japão já tinham registrado
infeções. Nas redes sociais chinesas, internautas comentaram
que o vírus era “patriótico”, pois parecia só afetar estrangeiros.
O presidente da câmara de Wuhan, Zhou Xianwang, sugeriu
que a divulgação tardia do surto se deveu à crescente centralização do poder na China. “Espero que entendam porque é que não
houve divulgação mais cedo”, disse.
“Após ter sido informado sobre o vírus, precisava de autorização antes de tornar a informação pública”, completou.
A morte do oftalmologista também expõe um aspecto preocupante sobre o surto que não é detalhado nas estatísticas: o número de funcionários de saúde infectados pelo vírus. No início,
um especialista chinês em doenças infeciosas indicou que um
único paciente tinha infectado 14 funcionários num hospital em
Wuhan.
Liberdade de Expressão
Wenliang, cuja mulher está grávida do segundo filho do casal, era um oftalmologista desconhecido, mas tornou-se, nas últimas semanas, num ícone para muitos chineses, à medida que o
surto do coronavírus se alastra por toda a China, paralisando o
país.
A morte de Li Wenliang desencadeou uma onda de críticas
nas redes sociais chinesas que o consideram um herói. Com o
hashtag #woyaoyanlunziyou (eu quero liberdade de expressão) a
tornar-se viral. O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu para 636, com 31.161 pessoas infectadas. Desde o último balanço, na quinta-feira, registaram-se mais 73 mortes e 3.143 casos de infeção no surto que começou na cidade de
Wuhan, na província central de Hubei.
“O reacionário é quem mais teme a liberdade de expressão”,
escreveu no Weibo um internauta, citando o fundador da República Popular da China, Mao Zedong. “Ele recorre a todos os
tipos de métodos sujos e baixos para tapar os olhos, os ouvidos e
a boca do povo”, acrescentou.
Já o jornal oficial do Partido Comunista Global
Times lamentou a morte do médico, mas instou a população a
apoiar a luta do governo contra a epidemia. “O fato de Li Wenliang não ter escapado com vida mostra o quão árdua e complexa é
esta batalha”, diz o editorial do Global Times. “Neste momento
crítico, devemos mantermo-nos unidos”, sublinhou. (Agencia
Brasil)

Casos de coronavírus
na China passam
de 30 mil
O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus ultrapassou a marca dos 30 mil na China continental. O
total de mortes é superior a 600.
A Comissão Nacional de Saúde da China informou que 3.143
novos casos foram confirmados na quinta-feira (7), levando o
número total de pacientes para 31.161. O número total de mortes na China continental é, atualmente, de 636.
Os novos casos da doença têm aumentado em cerca de 3 mil
por dia durante quatro dias consecutivos. Desses, mais de 70%
foram registrados na província de Hubei, o epicentro do surto.
Uma autoridade de alto escalão de Hubei disse que mais de
10 mil profissionais da área médica foram à província para dar
assistência. Contudo, segundo a autoridade, a província necessita de mais 2 mil pessoas adicionais especializadas em medicina
respiratória e que possam tratar de pacientes em estado grave.
(Agencia Brasil)
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Brasil capacita nove países para
diagnóstico do novo coronavírus
Concessão da Dutra
vai incorporar
contribuições de
consulta pública
O projeto de concessão
da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) que está em
consulta pública já incorporou parte das contribuições
enviadas ao Ministério da
Infraestrutura.
Segundo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o
projeto incluirá a construção de mais 30 quilômetros
de vias marginais em território fluminense. As pistas
serão importantes para que
motoristas trafeguem sem
pagar tarifas. Já nas vias expressas nas regiões metropolitanas do Rio e de São
Paulo, vai vigorar o
sistema free flow, método de
cobrança sem cabines de pedágio.
O ministro apresentou
detalhes da concessão da
Dutra e da Rio-Teresópolis
a prefeitos da Baixada Fluminense e do interior do
Rio de Janeiro em um almoço em Duque de Caxias, em
um restaurante às margens
da BR-040. O presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também esteve presente.
Segundo Tarcísio, outra
mudança que partiu das contribuições é a redução da
duplicação na Rio-Santos.
Considerada menos rentável, a rodovia fará parte da
concessão da Dutra, que é
mais atrativa a investidores.
O projeto inicial previa a
duplicação de toda a extensão da rodovia, do Rio a Ubatuba, e passou a determinar
que apenas o trecho do Rio
a Angra dos Reis seja duplicado. No percurso até Ubatuba, foi considerado suficiente adicionar trechos com
terceira faixa.
A previsão do ministro é
que o pedágio na Rio-Santos
custe R$ 4 enquanto houver
pistas simples e chegue a
pouco mais de R$ 5 quando
estiver duplicada.
A concessão deve render
investimentos de R$ 15 bilhões somente no estado do
Rio de Janeiro e a expectativa do governo é que a tarifa de pedágio possa ser 20%
mais barata do que a cobra-

da atualmente.
O ministro explicou que
a entrada da nova concessionária, no ano que vem, deve
trazer de imediato melhorias de pavimentação, sinalização e em estruturas de
contenção.
Intervenções maiores,
como a construção de uma
nova subida na Serra das Araras, devem levar mais tempo e só começar a partir do
terceiro ano de concessão.
“Temos que lembrar que,
quando faço a concessão e
assino o contrato, tenho o
tempo para aprovar projeto,
tirar licença ambiental e
obter financiamento. É por
isso que algumas intervenções são previstas para a
partir do terceiro ano. Prometer que será feito no primeiro ano, ou primeiro um
ano e meio, é vender terreno na Lua”.
Tarcísio Gomes de Freitas também defendeu que o
montante pago pela futura
concessionária em outorga
para assinar o contrato não
é uma prioridade para o governo, que está em busca de
reduzir esse valor e aumentar os investimentos que serão exigidos da iniciativa
privada.
Recursos para municípios
O presidente da Câmara
defendeu a importância de
olhar o recurso da outorga
não apenas sob a ótica de arrecadação para o Tesouro
Nacional. “Esses recursos
podem ser utilizados em
conjunto com municípios,
com os estados. É claro que
sempre tem que cobrar contrapartidas dos prefeitos e
governadores que façam seu
ajuste fiscal”.
Maia também destacou
que é preciso modernizar os
aeroportos de Resende e Angra dos Reis, buscando reforçar a capacidade de carga no primeiro e o uso turístico no segundo.
“A integração da rodovia
com o aeroporto [de Resende] vai ajudar muito na logística da indústria daquela
região”. (Agencia Brasil)

Após dois dias de treinamento, a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) encerrou a sexta-feira (7) a capacitação técnica de
dez representantes de nove países das Américas do Sul e Central para o diagnóstico laboratorial da nova variante do coronavírus, batizada de 2019-nCoV.
A iniciativa é resultado de
articulação entre o Ministério da
Saúde e a Organização PanAmericana da Saúde (Opas) para
compartilhar experiências, fortalecer as capacidades diagnósticas nacionais e regional e garantir que os países das Américas estejam preparados para responder à emergência sanitária
com os mesmos protocolos de
análise adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
já implementados no Brasil.
“Diante dos desafios de uma
emergência, a cooperação internacional tem aqui uma base importante quando sabemos que

não existe possibilidade de trabalhar que não seja de forma
cooperativa internacionalmente.
Até porque vivemos tempos de
interdependência sanitária. De
uma maneira mais simples: vírus não tem fronteira”, disse a
presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade. “É um novo vírus: não
podemos superestimar nem subestimar esse quadro”.
Especialistas da Argentina,
Bolívia, Colômbia, do Chile,
Equador, Panamá, Paraguai, Peru
e Uruguai participaram da oficina de detecção e diagnóstico laboratorial do novo coronavírus.
Risco baixo
O secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, que participou do evento na Fiocruz,
avaliou como “baixo” o risco de
chegada ao Brasil do novo coronavírus no momento. O Brasil tem nove casos suspeitos.

“A OMS estabelece como
risco global alto, com o risco na
China muito alto, e nós, no Brasil, considerando nossas características, enten demos que o
risco é baixo neste momento.
Não temos voo direto para a
China e até o momento não temos
caso
confirmado.
Podemos ter? Sim, podemos
ter. E para isso que estamos trabalhando para evitar que, ao
identificarmos, que esse vírus
não se espalhe demasiadamente e a gente consiga interromper a cadeia de transmissão”.
O secretário elencou alguns fatores para que o risco
não seja considerado alto como
o fato de o país estar no verão,
época menos propícia para a
ocorrência de doenças respiratórias, e as rigorosas medidas
de contenção do surto adotadas
pela nação chinesa.
“O vírus tem se apresentado com características de

transmissão menores do que a
expectativa que tínhamos há algumas semanas. Estamos com
capacidade para detecção do
vírus em tempo muito hábil.
Apesar de termos o carnaval,
não é uma festa de interesse
dos chineses porque está muito próxima do feriado do Ano
Novo chinês e eles estão evitando sair do país”, disse o secretário.
No dia 30 de janeiro, a Fiocruz recebeu fragmentos do material genético do novo
coronavírus que serão utilizados
para aprimorar os protocolos de
testagens realizados no Brasil. As
amostras vieram de Berlim e foram trazidas pela Opas, que representa a Organização Mundial da
Saúde no continente americano.
Como laboratório de referência,
a Fiocruz recebe uma amostra
dos casos suspeitos no Brasil
para garantir a qualidade dos
testes. (Agencia Brasil)

Bolsonaro sanciona lei para
enfrentamento do novo coronavírus
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que trata das
medidas de enfrentamento
emergencial, no âmbito da saúde pública, do novo coronavirus.
A íntegra da Lei 13.979 foi publicada no Diário Oficial da
União de sexta-feira (7).
A nova lei prevê a adoção de
medidas como isolamento,
que é a separação de pessoas
doentes ou contaminadas,
bem como de diversos tipos
objetos, bagagens, mercadorias e encomendas postais,
entre outros; e quarentena,
que é a restrição de atividades ou separação de pessoas
e objetos suspeitos de estarem
contaminadas pelo vírus.
Seguindo o mesmo objetivo,

de proteção da coletividade, a lei
prevê também a realização compulsória de exames e tratamentos médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas,
vacinação e outras medidas profiláticas que se considerarem
necessárias; exumações, necropsias, cremações e manejo de cadáveres; restrições
para a entrada e saída de pessoas do país; e requisição de
bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas.
Também está prevista a autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). De acordo com o tex-

to, todas as medidas precisam ter
por base “evidências científicas
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde”.
Para as pessoas afetadas pelas medidas descritas na nova lei
estão previstos direitos como
o de gratuidade no tratamento
e de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde.
Toda ausência decorrente das
medidas previstas na lei sancionada será considerada falta justificada, tanto para o serviço público como para o privado.
Dispensa de licitações
A lei que trata do enfrentamento ao novo coronavírus possibilita a dispensa de licitação

para a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da doença, e torna obrigatório, para
órgãos e entidades, o compartilhamento de dados essenciais
à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção.
Ainda segundo a lei, que vai
vigorar enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus, toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação
imediata de possíveis contatos
com agentes infecciosos do coronavírus, e sobre a circulação
em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. (Agencia Brasil)

Aeronaves da FAB chegam neste
sábado à meia-noite em Anápolis
As aeronaves da Força Aérea
Brasileira (FAB) com as 34 pessoas resgatadas de Wuhan, na
China, chegam por volta da meianoite de sábado (8) na Base Aérea de Anápolis (GO), onde
as pessoas passarão por uma quarentena de 18 dias. A cidade chinesa é o epicentro do surto de
coronavírus.
A informação foi confirmada na sexta-feira (7) pelo brigadeiro Marcelo Damasceno, responsável pela Operação Regresso, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no Ministério
da Defesa, em Brasília.
“Ao levar informação clara
para o Brasil e, em especial, para
o pessoal de Anápolis, que não
existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil. É uma operação muito bem preparada e planejada”, disse Bolsonaro.
Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e da Saúde, Henrique Mandetta, também partici-

param do briefing antes de seguir para Anápolis, onde visitarão as instalações que receberão
os brasileiros e suas famílias.
Os dois aviões partiram de
Ürumqi, última escala na China,
pouco depois das 10h (horário
de Brasília), com previsão de
chegada em Wuhan às 13h30 (de
Brasília). Às 17h30, partem da
cidade chinesa. Antes de embarcar, as pessoas serão submetidas
a exames médicos prévios.
Quem apresentar sintomas compatíveis com o coronavírus não
poderá viajar.
Além dos 34 resgatados, brasileiros e suas famílias,
mais seis estrangeiros – quatro
poloneses, um indiano e um chinês - embarcarão no voo da FAB.
De acordo com o brigadeiro, foi
um gesto de solidariedade ao
governo da Polônia que não tinha como buscar seus cidadãos.
Ao deixarem
Brasília,
na quarta-feira (5), as aeronaves

brasileiras fizeram escala em
Fortaleza (CE), Las Palmas (Espanha), Varsóvia (Polônia) e
Ürumqi (China), até o destino
final em Wuhan. A viagem de
volta prevê escalas nos mesmos
locais. Os estrangeiros desembarcarão em Varsóvia.
Entre os 34 resgatados estão
duas crianças de 2 e 3 anos. Além
deles, 24 pessoas da equipe de
resgate também passarão pela
quarentena: 12 pessoas da equipe médica da FAB, dois médicos do Ministério da Saúde, duas
pessoas da equipe de imprensa
– entre elas, um cinegrafista
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) – e oito tripulantes.
Instalações
O hotel da Base Aérea de
Anápolis foi isolado e preparado
para receber as 58 pessoas para os
dias de quarentena. Eles ficarão
em quartos individuais, terão seis
refeições diárias, televisão e in-

ternet disponíveis e espaço de lazer e entretenimento.
Os cidadãos confinados terão tratamento gratuito e o direito de serem informados permanentemente sobre seu estado
de saúde. Eles serão monitorados
e, em caso de suspeita de infecção, serão isolados e levados para
outro setor da base aérea. Caso o
quadro de saúde se agrave, eles
serão transportados, em aeronave preparada, para o Hospital das
Forças Armadas, em Brasília.
No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou o surto de coronavírus como emergência em
saúde pública de importância internacional. Mais de 630 pessoas já morreram na China e 30 mil
foram infectadas pelo novo vírus.
No Brasil, nove pacientes são
monitorados por suspeita de terem sido infectados. Até agora,
nenhum caso foi confirmado.
(Agencia Brasil)

Fim de semana será chuvoso
no país, prevê meteorologia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou
nesta sexta-feira, (7) que o fim
de semana deve ser de chuvas em
grande parte do país.
De acordo com o Inmet, o
volume será significativo nos
estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, podendo variar entre 80 e 200
milímetros.
Entre os dias 9 e 15 de fevereiro, a maior concentração de
chuvas vai ocorrer nas regiões
Sul e Sudeste e, ainda, no litoral
norte do Brasil.
O tempo deve ficar encoberto a nublado, com pancadas de
chuva no sul e sudoeste do Amazonas, Pará, sul do Amapá e no
Acre.Também será nublado a
encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, em Rondônia e Tocantins, permanecendo nuclado nas demais áreas da
Região Norte.

No Sul do Maranhão, o clima deve ficar de encoberto a
nublado, com pancadas de chuva, ao sul do Maranhão, e nublado a encoberto com pancadas de
chuva no Piauí, Ceará e na Bahia.
Nas demais regiões do Nordeste, estará nublacom com panacadas de chuvas isoladas.
Para a Região Sul, a indicação é de tempo nublado, com
pancadas de chuva no litoral do
Paraná, leste e norte de Santa
Catarina. Também será parcialmente nublado a nublado, com
pancadas de chuva isoladas nas
demais áreas do Paraná e de Santa Catarina e no norte, nordeste
e sul do Rio Grande do Sul.
No oeste e centro do Rio
Grande do Sul, a previsão é de
chuvas isoladas. Nas demais
áreas, parcialmente nublado a
nublado.
“Os maiores acumulados de
chuva estão previstos para o li-

toral de Santa Catarina e do Paraná, onde os totais poderão ficar próximos aos 100 milímetros, nas demais áreas da região,
os acumulados de chuva irão variar entre 5 e 60 mm, sendo os
maiores valores concentrados
no norte do estado do Paraná”,
informou o Inmet.
Sudeste
Para o Sudeste, a previsão é
de clima nublado a encoberto,
com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais.
Em São Paulo e Rio de Janeiro,
permanecerá parcialmente nublado a nublado, passando a encoberto com pancadas de chuva
e trovoadas isoladas. No Espirito Santo, o céu fica parcialmente nublado com aviso de chuva
moderada.
Segundo a meteorologista
do Inmet, no Rio de Janeiro,
Marlene Leal, o fim de semana

no estado deve ser com menos
chuvas e tempo parcialmente
nublado. “O final de semana terá
nebulosidade e leves pancadas
de chuvas tanto no sábado quanto no domingo, com mínima de
12 graus e máxima de 34 graus.”
Centro-Oeste
O Centro-Oeste deve permanecer com tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva
e trovoadas isoladas em Mato
Grosso, Goiás e Distrito Federal e, ainda, parcialmente nublado a nublado com pancadas de
chuva e trovoadas isoladas.
Segundo a meteorologista
Naiane Araújo, o Distrito Federal vai permanecer chuvoso
durante todo o final de semana, “com chuvas, mínimas de
17 e 18 graus e máximas de 23
e 24 graus, e deve permanecer
assim até segunda-feira”. (Agencia Brasil)
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Pesquisa do IPCA considera mudança
de hábitos dos consumidores
O IPCA divulgado na sextafeira (7) é o primeiro calculado com
base na nova estrutura de ponderação que resultou das alterações
de hábitos dos consumidores
apontadas na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017/
2018 e provocou a retirada de alguns itens e a incorporação de
outros. A última alteração, feita na
POF de 2008/2009, incluía mais
seis subitens que foram retirados
na atual.
Entre os 56 novos subitens
componentes da cesta e que entraram no cálculo do IPCA está o
transporte por aplicativo, a integração transporte público, serviços de streaming e o pacote de
telefonia, internet e TV por assinatura. Para entrar na lista são
avaliadas as respostas dos consumidores ao responder a pesquisa e se o artigo ou serviço tiver
mais de 0,07% das despesas das
famílias é incluído na lista de ponderação.
“A metodologia [da POF] em
si não mudou, a área de abrangência da pesquisa não mudou. É só
uma nova estrutura de ponderação. Uma nova cesta de bens e
serviços com novos componentes”, informou o gerente do IPCA
do IBGE, Pedro Kislanov, em em
entrevista à Agência Brasil.
Para o gerente, é importante
ter o índice de inflação refletindo,
efetivamente, os hábitos de con-

sumo atuais das famílias. “O transporte por aplicativo foi uma coisa
que começou aqui no Brasil em
2013, 2014, enquanto a POF tinha
sido em 2013/2014, então a gente
não tinha nem resquício disso
ainda e ganhou relevância e entrou na cesta de quase todas as
áreas. Nas que não entraram foi
mais por questão de legislação e
passou a ser permitido só no fim
da pesquisa”.
Segundo Pedro Kislanov,
“outra coisa que entrou foi conserto de aparelho celular que agora
ganhou um peso enorme em todas as áreas. Reflete bem a mudança dos hábitos de consumo.
Hoje as pessoas compram aparelhos caros e investem em conserto, por exemplo, nas telas do celular. Isso é bem sintomático da mudança de padrão tecnológico”.
Além de aparelhos de DVD,
saíram da lista assinatura de jornal, máquina fotográfica, revelação e cópia, fotografia e filmagem.
Na visão de Pedro Kislanov essas alterações no comportamento dos consumidores reforçam a
necessidade de manter certa periodicidade de atualização entre
uma POF e outra. Por questão de
falta de recursos do IBGE, o intervalo entre as duas últimas pesquisas acabou ultrapassando o período de cinco anos que vinha sendo mantido. Embora ainda não
haja previsão para a realização da

próxima POF, se for seguir o período de cinco anos, deveria ser feita em 2022/2023. Mas segundo o
gerente, o instituto já avalia a possibilidade de atualiza a cesta por
outro tipo de análise de dados.
“A gente está estudando. Existe a possibilidade de ter POFs contínuas, atualizando despesas na
parte de contas nacionais, mas
isso tudo está em estudo. A princípio a ideia é utilizar pesquisa de
orçamentos familiares como foi
feita em 2018”, explicou.
Outra mudança de hábito dos
consumidores na POF 2017/2018
ficou evidente com a entrada do
macarrão instantâneo na lista, que
pode ser lida como uma busca por
uma alimentação mais rápida e
barata. Nesse aspecto, também,
está incluído o alimento infantil,
que teve peso no relato dos consumidores durante a pesquisa e
não estava na cesta.
“A gente acredita que tem muito a ver com a questão de praticidade. As pessoas querendo alimento pronto para consumo na
hora. Foi um dos principais destaques da nova POF. Quando as pessoas relatam na POF, fazem com diversos níveis de detalhamento. Se
o macarrão instantâneo relatado
pelas pessoas ganhar peso e entrar no critério de mais de 0,07%, a
gente entra com ele como item separado, porque poderia antes estar dentro de macarrão, agora, ele

foi tão importante que virou um subitem à parte”, disse.
Na lista de incluídos na POF
2017/2018, na saúde e cuidados
pessoais foram excluídos os artigos ortopédicos, mas os medicamentos antidiabéticos, neurológicos e os óculos de grau entraram
para a cesta. O gerente disse que
não tem como afirmar que aumentou o número de consumidores
com estes tipos de doenças, porque isso não é o foco da pesquisa, mas é possível identificar que
as pessoas estão gastando mais
do seu orçamento com este tipo
de medicamento.
No vestuário saiu o terno e
entraram a mochila, a sandália e o
chinelo. Já nos artigos de residência, os consumidores valorizaram
os consertos de bicicleta .“Apontam também, são indícios que as
pessoas estão levando uma vida
mais saudável e acabam precisando mais do serviço. O terno também faz sentido. Antigamente tinha uma coisa mais formal e as
pessoas precisavam trabalhar
mais de terno. Hoje em dia as empresas estão adotando cada vez
mais um ambiente mais informal”,
observou.
Na comunicação onde houve
bastante avanço tecnológico nos
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Agronegócio
da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A.
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 11.4. do “Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª
Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 2ª convocação para
Assembleia Geral de Titulares de CRA, à realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2020, às 11h00, na Rua Tabapuã, nº 1.123,
21º andar, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Das medidas a serem adotadas,
incluindo mas não se limitando ao vencimento antecipado do CDCA, nos termos da cláusula 3.7.1 do Certiﬁcados de Direitos
Creditórios do Agronegócio (CDCA), e consequente Evento de Resgate Antecipado dos CRA, conforme disposto na cláusula
5.11.7. do Termo de Securitização, em razão do inadimplemento pela Citrus Juice Eireli (“Emitente”) das parcelas: (1) vencida
em 25/10/2019 referente ao CDCA 0001/2018 e 002/2018; e (2) pagamento do CRA Subordinado vencido em 29/10/2019; (ii)
Das medidas e serem adotadas em razão da ausência de recebimento pela Securitizadora dos direitos creditórios oriundos do
Contrato de Compra e Venda de Cascas Secas ou Frescas de Frutas Cítricas cedidos em garantia para o CRA na conta do
patrimônio separado; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A
Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que a assembleia será instalada em primeira convocação com a
presença dos Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 01(um) dos CRA em circulação e,
em segunda convocação, com qualquer número de presença. Toda a matéria submetida à deliberação dos titulares dos CRA
deverá ser aprovada, em primeira convocação por no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares dos CRA em
circulação, e em segunda convocação, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares dos CRA presentes na
Assembleia Geral. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano,
por instrumento público ou particular com ﬁrma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes.
Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato
com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda, (“Agente Fiduciário”), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 202, 2º
andar, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, CEP 01452-000: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@vortx.
com.br, com cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em
suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/
ou procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de
identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Interligação Elétrica Serra do Japi S.A.
CNPJ/MF 10.960.725/0001-85 - NIRE 35300370066
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Serra do
Japi S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 6º andar, conjunto 601, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e
Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição
do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de Relações
Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do
Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da
Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de
Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual
Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais. (ii) Renúncia
do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Projetos da
Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir
de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a
Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano,
casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/
ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos
acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o
nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas,
nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de
2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro
de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da
Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração
do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia,
prestados mediante a Implantação/operação e manutenção dos respectivos sistemas, Linhas, subestações, centros de
controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais
de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”.
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após
lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de
dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 62.554/20-7 em 30/01/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
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Pacer Logística S.A.
CNPJ: 12.621.274./0001-87
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos da Pacer Logística S.A. (“Escritura de
Emissão”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula IX da Escritura de Emissão, datado de
30 de março de 2017, conforme aditado, que será realizada, em primeira convocação, no dia 14 de fevereiro de 2020, às 11:00
horas, na sede da Emissora, na Rodovia Anhanguera s/nº, km 15, Cla galpão 3, parte, Parque São Domingos, cidade e Estado de
São Paulo (“AGD”), para deliberar e apreciar acerca da seguinte matéria: (i) prorrogação do prazo para entrega da renovação da
nota de classificação de risco das Debêntures emitidas; e (ii) autorização para que o Agente Fiduciário adote todos e quaisquer
procedimentos necessários para a efetivação da matéria descrita no item anteriores. Informações Gerais: Os Debenturistas
que se fizerem representar por procuradores, deverão entregar o respectivo instrumento de mandato, com poderes
específicos para representação na Assembleia Geral de Debenturistas, na sede social do Agente Fiduciário.

VEREDA EDUCAÇÃO S.A. - CNPJ/MF nº 26.193.756/0001-98 - NIRE 35300501322
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Vereda Educação S.A. (“Companhia”), conforme disposto
no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada, em primeira convocação, no dia 13 de fevereiro de 2020, na sede da Companhia, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 10.989, conjunto 81,
8º andar, Alto de Pinheiros, CEP 04578-000, Ed. Condomínio Wilson Mendes Caldeira, às 14h00, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar alterações na composição do Conselho
de Administração da Companhia. Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia
Geral Extraordinária por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, §1º da Lei nº 6.404/76. Os
instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2019. Giancarlo Arduini - Membro do Conselho de Administração.
(06, 07 e 08/02/2020)
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028524-87.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA,
na forma da Lei, FAZ SABER a(o) JOSÉ ROBERTO FURTADO DE ALMEIDA, CPF 288.841.326-49, que Ativos S/A
Securitizadora de Créditos Financeiros, cessionária do Banco do Brasil S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial
tendo por lastro a Cédula de Crédito Bancário de nº 472.800.054 com vencimento a primeira em 15/05/2010 e a última em
150/04/2014, objetivando a quantia de R$ 92.707,72 (Junho-2012). Estando o executado em local incerto e/ou não sabido,
foi deferida a citação editalícia para que o executado no prazo de 03 (três) dias a contar do prazo de 20 (vinte) dias do
presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido de honorários advocatícios de 10 % (dez por cento),
que será reduzido pela metade em caso de pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 (quinze) dias que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital ofereça embargos por meio de advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito
do exequente e mediante depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução acrescido de custas e honorários
advocatícios requerer lhe seja permitido pagar em 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária,
sendo-lhe no caso do silêncio 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 Janeiro de 2020.
[8]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS PROCESSO 1012934-39.2015.8.26.0004A Dra. LUCIA HELENA
BOCCHI FAIBICHER, MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional IV - Lapa-SP, na forma da lei, etc. Faz
saber a Duller Comércio de Frios e Derivados Ltda, CNPJ 11.578.768/0001-63, na pessoa de seu representante
legal e a, Eduardo Lessen Duller, CPF 104.618.218-85 e Roseli Urban de Campos Duller, CPF 129.579.00840 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 182.782,62 (15/10/
2015), referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, firmado em 17/09/2013. Estando
os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
paguem o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena
de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.

Interligação Elétrica Itapura S.A.
CNPJ/MF 27.819.377/0001-23 - NIRE 35300504364
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Itapura
S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 604, São Paulo/SP,
CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. Mesa:
Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e Deliberações: (i) Exoneração
do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente;
e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais.
Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP,
foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da Companhia, Sr.
Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação
nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O atuai DiretorTécnico, Sr.
Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos.
Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr.Weberson Eduardo
Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP
em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição
do Novo Diretor Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor
Presidente da Companhia, Sr. César Augusto Ramirez Rojas,colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nºV569540-B,
expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de
janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia,
o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela
SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço
comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000,
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da
Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará
posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão
arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos
acionistas, a alteração do artigo 4o do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão
de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações,
centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos
e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”.
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após
lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de
dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 62.552/20-0 em 30/01/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

TIMPEL S.A. - CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Timpel S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 21.02.2020, às 9h30, na sede social, Rua Simão Alvares, nº 356, Conjuntos 51, 41 e 42, Pinheiros, São
Paulo/SP, CEP 05417-020, a ﬁm de deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de
até R$3.371.971,76, mediante a emissão de até 25.262 ações, ao preço de emissão unitário de R$1.538,99, totalizando
R$38.877.965,38, com a possibilidade de homologação parcial do aumento do capital no valor de R$433.676,52, caso haja
a subscrição de, no mínimo, 3.249 ações, ao preço de emissão unitário de R$1.538,99, totalizando R$5.000.178,51. Os acionistas da Companhia terão prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência à subscrição das novas ações. Do preço de emissão de cada ação a ser emitida no âmbito do aumento de capital, a quantia de R$133,48 será destinada à conta
do capital social, e a quantia de R$1.405,51 será destinada à conta de reserva de capital, a título de ágio na subscrição das
ações. As ações cuja emissão decorrerá da aprovação do aumento de capital proposto serão emitidas nas mesma proporção do número de ações de todas as espécies e classes de ações existentes, a saber: (a) até 13.222 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (b) até 7.075 ações preferenciais de classe A; (c) até 16 ações preferenciais de classe B; e (d) até
4.949 ações preferenciais de classe C. Fica assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência à subscrição
de ações da mesma espécie e classe idênticas às de que for possuidor. A integralização das ações a serem emitidas poderá
ser realizada em moeda corrente nacional ou mediante a capitalização total ou parcial de eventuais créditos detidos pelo(s)
subscritor(es) contra a Companhia. São Paulo, 05.02.2020. Marcelo Britto Passos Amato - Conselheiro de Administração
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 CERTIFICADOS 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 da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 23 de agosto de 2019, (“Termo de Securitização”), ﬁrmado pela
Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”), a reunirem-se
em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no dia 26 de fevereiro de 2020 às 10 horas, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) declarar ou não o vencimento antecipado do Certiﬁcado de Direitos Creditórios
do Agronegócio nº. 0001/2019 (“CDCA”), emitido pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A., sociedade por ações, 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 12.456.606/0002-04 (“Devedora”) em 23 de agosto de 2019, vinculado como lastro para a emissão dos CRA, de acordo
com o disposto no item “(ix)” da Cláusula 9.2, “Vencimento Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1.1 do Termo de
Securitização em decorrência da Operação, conforme abaixo deﬁnido; (ii) caso o item (i) seja aprovado, a ratiﬁcação, do aumento
de capital realizado pela STEC Participações S.A., sociedade por ações, 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 29.739.460/0001-18 (“Stec”),
na qualidade de acionista da Devedora, ocorrida em 20 de dezembro de 2019, por meio da qual o AGSOL Fundo de
Investimento em Participações Multiestrategia Investimento no Exterior, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob
nº. 37.780.350/0001-00, ingressou no quadro de sócios da Stec, por meio da aquisição de 2.306.871 (dois milhões, trezentos e
seis mil, oitocentos e setenta e uma) novas ações preferencias Classe B emitidas pela Stec, representativas de, aproximadamente,
16,25% (dezesseis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do seu capital social, com a consequente formalização de um
novo acordo entre todos os acionistas da Stec (“Operação”); (iii) autorizar a Emissora, Agente Fiduciário e as Partes a praticarem
todos os atos necessários para a viabilização das deliberações acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras
maiúsculas possuem o signiﬁcado 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 ﬁzerem
representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos 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. São Paulo, 05 de fevereiro de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Interligação Elétrica Itaquerê S.A.
CNPJ/MF 27.966.089/0001-00 - NIRE 35300504780
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Itaquerê
S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 5º andar, conjunto 504, sala 1, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem
do Dia e Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos;
(iii) Eleição do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do
Diretor de Relações Institucionais: Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de
Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de
Relações Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no
CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor
de Relações Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia
apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito
no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor
Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente
da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B,
expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de
06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente
da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.4958 expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São
Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São
Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse
no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor
de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a
declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social
da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia,
que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por
objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação
e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo
os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e
demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado,
foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela
Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
(p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro
Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 33.589/20-3 em 16/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Biguaçu S.A.

Interligação Elétrica Itaúnas S.A.

CNPJ/MF 28.218.051/0001-03 - NIRE 35300506481
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Biguaçu
S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 603, sala 1, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e
Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição
do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de Relações
Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do
Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da
Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de
Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O
atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais.
(ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de
Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com
efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos
acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas,
colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito
no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade
dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o
nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas,
nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de
2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro
de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da
Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração
do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia,
prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de
controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais
de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”.
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após
lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de
dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 62.058/20-4 em 30/01/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/MF 25.197.233/0001-57 - NIRE 35300500334
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Itaúnas
S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, n° 14,171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 604, sala 1, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei n°
6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e
Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição
do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de
Relações Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores
Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações
Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
Carteira Nacional de Habilitação n° 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o n°
274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações
Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada
pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG n° 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o n°
098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da
Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia,
Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE n° V569540-B, expedido pela
CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o n° 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de
2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o
Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 16.153.495-8, expedida pela
SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o n° 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com
endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Viia Gertrudes, São Paulo - SP, CEP
04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de
Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos.
O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de
desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia.
Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece
o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a
exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção
dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de
apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços
complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a
lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos
os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e
Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti Secretária. JUCESP nº 33.843/20-0 em 16/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
EDITAL DE CONVOCAÇÂO
Pelo presente, ficam convocados os Cooperados da Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem a participarem
da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 09/01/2020 (Domingo), nesta capital sito a Rua. Japichaua
N° 313 – CEP: 03813-310 – Jd. Matarazzo – Capital – SP em 1° chamada ás 15:00Hs e em 2° chamada as 15:30
Hs, para deliberar a seguinte Pauta:
1°) – Eleição e Posse do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal
K-08/02
(10/01/2020 a 09/01/2024)

São Paulo, 8, 9 e 10 de fevereiro de 2020

Rece a ap eende
ma s de 300 kg
de coca na pu a
no Po o do R o

.EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SÃO PAULO AUTO MOTOR CLUBE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - O
Presidente do São Paulo Auto Motor Clube, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os Srs. associados,
com direito a voto, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua sede à Avenida
Jangadeiro nº- 590, Interlagos – SP, no dia 15 de Fevereiro de 2020. Nos termos do Estatuto, a Assembleia
instalar-se-á em 1ª chamada às 14:00 horas com comparecimento de 2/3 de seus membros com direito a voto e
decorrida uma hora de espera para deliberar independentemente do quorum referido. ORDEM DO DIA: 1) Eleição
de diretoria e Conselho Fiscal para o quadriênio 2020/2024. São Paulo 04 de fevereiro de 2020. Luiz Marcello
Ferraz dos Santos, Presidente.

A
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os filiados da “FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ MASTER
E SUPERMASTERS”, para participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 05
de Março de 2020 ás 18:00 horas em primeira chamada e ás 19:00 horas em segunda
e última chamada na Rua Avenida Santa Mônica, 1000 - Bairro Santa Mônica – Pirituba
/ SP, p ara apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de
Contas do Exercício Anterior; 2-) Adequação Estatutária; 3-) Eleição e Posse do
Presidente, Vice-Presidente, Membros do Conselho Fiscal; 4-) Assuntos Gerais.São
10, 11 e 12/02
Paulo, 29 de Janeiro de 2020. Rubens Pereira – Presidente.

Banco Paulista S.A.

CNPJ 61.820.817/0001-09 - NIRE 3530003478-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 6 de Fevereiro de 2020
Data, Hora e Local: Em 6/2/20, às 10hs na sede social do Banco Paulista S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 2º andar, São Paulo/
SP, CEP 01452-919 (“Sociedade”). Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão do comparecimento
dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). Quorum: Acionistas
representando a totalidade do capital social. Instalação: Instalada pelo acionista Alvaro Augusto Vidigal. Composição da Mesa: Escolhido
o Sr. Marcelo de Toledo Guimarães para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Alvaro Augusto Vidigal, para secretário. Ordem do
Dia: Examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias: a) atualização do CEP do endereço da Sociedade; b) redução de capital social
da Sociedade; c) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade para reﬂetir a mudança do capital social; e d) autorização à
administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações da ordem do dia. Deliberações: após
o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Sociedade deliberaram e aprovaram por unanimidade o quanto
segue: (a) a atualização do CEP do endereço da Sociedade, em razão da criação de CEP especíﬁco para o edifício em que se localiza a sede
da Sociedade, passando assim de 01452-002 para 01452-919; (b) a redução do capital social da Sociedade, dos R$ 206.300.000,00, já
integralizados, para R$ 146.300.000, uma redução, portanto, no valor de R$60.000.000,00, sem cancelamento de ações de emissão da
Sociedade, tendo em vista o capital social ser excessivo em relação às atividades desenvolvidas pela Sociedade, nos termos do art. 173
da LSA. A re
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CNPJ 61.820.817/0001-09 - NIRE 3530003478-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 6 de Fevereiro de 2020
Data, Hora e Local: 6/2/20, às 14hs na sede social do Banco Paulista S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 2º andar, São Paulo/
SP, CEP 01452-919 (“Sociedade”). Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão do comparecimento
dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). Quorum: Acionistas
representando a totalidade do capital social. Instalação: Instalada pelo acionista Alvaro Augusto Vidigal. Composição da Mesa: Escolhido
o Sr. Marcelo de Toledo Guimarães para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Alvaro Augusto Vidigal, para secretário. Ordem do Dia:
examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias: a) aumento do capital social da Sociedade; b) alteração do Artigo 5º do Estatuto
Social da Sociedade para reﬂetir a mudança do capital social; e c) autorização à administração da Sociedade a praticar todos os atos
necessários à implementação das deliberações da ordem do dia. Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do
dia, os acionistas da Sociedade deliberaram e aprovaram por unanimidade o quanto segue: (a) o aumento de capital social da Sociedade,
passando dos R$ 146.300.000, já integralizados, para R$ 184.300.000,00, um aumento, portanto, no valor de R$ 38.000.000,00, mediante
a emissão de 126.426.456 novas ações, sendo 63.213.228 ações ordinárias e 63.213.228 ações preferenciais, todas nominativas e sem
valor nominal, ao preço de R$ 0,300570 por ação. O preço de emissão foi ﬁxado de acordo com o art. 170 da LSA, incisos I e II, isto é,
considerando a perspectiva de rentabilidade e o valor do patrimônio líquido da ação. O valor remanescente de R$ 0,12, ora subscrito
no aumento de capital, ﬁca destinado à conta de reserva de capital da Sociedade. A totalidade das 126.426.456 ações ora emitidas é,
neste ato, totalmente subscrita pelo acionista Alvaro Augusto Vidigal, e é integralizada nos termos do Boletim de Subscrição que integra
a presente ata como Anexo I. Os demais acionistas renunciam aos seus respectivos direitos de preferência previstos no art. 171 da LSA.
(b) a nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade em decorrência das deliberações acima tomadas, que, após o
decurso do prazo de que trata o art. 174 da LSA, passará a vigorar da seguinte forma: “Artigo 5º - O Capital Social é de 184.300.000,00,
dividido em 424.458.216 ações sem valor nominal, todas nominativas, divididas em 212.229.108 ações ordinárias e 212.229.108 ações
preferenciais.” Em decorrência da deliberação acima tomada, os acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social da Sociedade, cuja
nova redação passa a ser integrante da presente ata como Anexo II. (c) a autorização à administração da Sociedade a praticar todos os
atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas. Esclarecimentos: as deliberações ora aprovadas estão condicionadas (i)
à aprovação da redução do capital da Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 1355, 3º andar, São Paulo/SP, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40 (“Socopa”), na Assembleia Geral
Extraordinária ocorrida nesta mesma data, às 9hs; (ii) à aprovação da redução do capital da Sociedade na Assembleia Geral Extraordinária
ocorrida nesta mesma data, às 10hs; (iii) ao decurso do prazo de 60 dias sem que tenha ocorrido impugnação por credores, nos termos
do art. 174 da LSA; e (iv) à aprovação pelo Banco Central do Brasil da reorganização societária envolvendo a Sociedade e a Socopa, nos
termos da regulamentação aplicável. Caso as condições não sejam cumpridas, os acionistas concordam que as deliberações ora tomadas
não terão efeito e que tomarão todas as medidas apropriadas para cancelar tais deliberações. O Estatuto Social encontra-se arquivado
na sede da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes
a sessão, para que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marcelo de
Toledo Guimarães - Presidente; Alvaro Augusto Vidigal - Secretário. Acionistas presentes: Alvaro Augusto Vidigal; e Homero Amaral Júnior.
São Paulo, 6/2/20.
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Interligação Elétrica Jaguar 7 S.A.
CNPJ/MF 32.578.606/0001-03 - NIRE 35300530748
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Jaguar 7 S.A.
(“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, conjunto 704, sala 1, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem
do Dia e Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos;
(iii) Eleição do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do
Diretor de Relações Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de
Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de
Relações Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no
CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor
de Relações Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia
apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no
CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor
Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente
da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B,
expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de
06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente
da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.4958, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São
Paulo/SP, com endereço comerciai na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São
Pauto - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse
no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor
de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a
declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social
da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4o do estatuto social da Companhia,
que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4o - A Companhia tem por
objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação
e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo
os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e
demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado,
foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela
Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
(p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro
Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 33.011/20-5 em 15/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/MF 32.578.582/0001-84 - NIRE 35300530756
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6,404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A.
("Companhia"), situada na Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Torre Crystal, 5º andar, conjunto 504, sala 2, Vila Gertrudes,
São Paulo/SP, Cep 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas
representando a totalidade do capitai social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e Deliberações:
(i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição do Novo Diretor
Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais.
Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi
aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da Companhia, Sr. Rafael
Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação
n° 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o n° 274.928.518-63. O atual Diretor
Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor
de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr.
Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 18.225.496-3,
expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o n° 098.161.118-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro
de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia
apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro,
portador do RNE n° V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o n° 232.879.588-95,
com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de
Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG n° 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o n° 073.912.968-64, residente e
domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila
Gertrudes, São Paulo - SP, Cep 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas
tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo
de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com
a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da
Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que
estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação; “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social
a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção
dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio
e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços
complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a
lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os
acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e
Alessandra Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti Secretária. JUCESP nº 32.697/20-0 em 15/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Jaguar 9 S.A.

Interligação Elétrica Pinheiros S.A.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar possa
que, GEZELI BACKES, brasileira, solteira, maior, gerente de projetos, RG nº 4.308.722-1-SSP/SP, CPF nº
041.228.789-77, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Ponta Delgada nº 76, apartamento nº 78, fica
intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 05 (cinco) prestações em atraso, vencidas de 15/
08/2019 a 15/01/2020, no valor de R$10.750,35 (dez mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos),
e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$10.756,43 (dez mil, setecentos e cinquenta
e seis reais e quarenta e três centavos), que atualizado até 16/04/2020, perfaz o valor de R$16.855,44
(dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO
S/A, para aquisição do imóvel localizado na Avenida Miruna nº 399, apartamento nº 1.103, localizado no 11º
andar e vaga indeterminada (nº 126, para efeito de disponibilidade e identificação), na garagem localizada
nos 1º e 2º subsolos e no pavimento térreo, ambos do Edifício Moema Studium, na Saúde – 21° Subdistrito,
objetos de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrada sob n° 14 nas matrículas nºs 121.043 e 121.044. O pagamento haverá de ser feito no
14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário
das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da
mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário,
do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em
nome do fiduciário, ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo
imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo,
05 de fevereiro de 2020. O Oficial.
06, 07 e 08/02
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CNPJ/MF 32.318.903/0001-01 - NIRE 35300529898
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Jaguar 9 S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das
Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 601, sala 2, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo
124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea
Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos;
(iii) Eleição do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais.
Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos
acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico,
Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a
Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de
2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da
Companhia, Sr. César Augusto Ramirez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011
e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo
de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153,495-8, expedida pela
SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações
Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas
tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora
eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da
Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4o do estatuto social da
Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação:“Artigo 4o - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços
públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de
controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições
e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente
ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos
de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 33.019/20-4 em 15/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A.
Banco Paulista S.A.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – SINDILEX com sede na Rua Japurá, 43 , sobreloja – Bela
Vista – CEP 01319-030- São Paulo – SP, representado por sua Presidente Sônia Maria
Corrêa Alves, no uso das suas atribuições Estatutárias, nos termos do artigo 7º,
alínea b e artigo 9º do Estatuto, convoca todos os Servidores sindicalizados para
participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 17/02/2020 às
18h30minutos, em 1ª convocação, às 19h00, em 2ª e última convocação, com qualquer
número de presentes, no auditório de sua sede localizado na Rua Japurá, 43, sobreloja
– Bela Vista – CEP 01319-030 – São Paulo – SP, para tratar da seguinte ordem do dia:
Pauta de Reivindicações da Data Base 2020. São Paulo, 10 de fevereiro de 2.020.
Sônia Maria Corrêa Alves. PRESIDENTE.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 739.221 em 26 de fevereiro de 2018 a
requerimento de JOSÉ FERA CREDIDIO NETO, brasileiro, arquiteto, divorciado, RG
nº 5.983.165-0 e CPF nº 955.022.898-34, residente na Rua Teixeira da Silva nº 487 aptº
93, cep 04002-032 e ELYRIA BONETTI YOSHIDA, brasileira, psicóloga, divorciada,
RG nº 4.827.659-5 e CPF nº 596.812.418-00, residente na Rua Guapuã nº 205, na
Saúde, cep 04050-050, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos,
terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que José Fera Credidio Neto e Elyria Bonetti Yoshida,
acima qualificados, requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos
termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/
2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um prédio e respectivo terreno,
medindo 117,83m2, situado na Rua Guapuã nº 211, na Saúde – 22º Subdistrito,
devidamente transcrito sob o nº 73.749 no 14º Registro de Imóveis, de propriedade de
Vicente Candia casado com Bloise Anna Maria Candia, alegando e comprovando
posse mansa e pacifica a mais de 29 anos. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem
o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de
10 e 25/02
Janeiro de 2020.
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CNPJ/MF 10.260.820/0001-76 - NIRE 35300360184
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Pinheiros
S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 6º andar, conjunto 603, Vila Gertrudes,
São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e Deliberações:
(i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição do Novo
Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de Relações
Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do
Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da
Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de
Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O
atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais.
(ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de
Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com
efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos
acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas,
colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito
no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade
dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 16.153,495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o
nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas,
nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro
de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro
de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da
Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração
do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia
prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de
controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais
de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”.
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após
lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de
dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 62.561/20-0 em 30/01/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
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Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A.
CNPJ/MF 08.580.534/0001-46 - NIRE 35300338308
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e LocaL: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica de Minas
Gerais S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 602, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente; Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem
do Dia e Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos;
(iii) Eleição do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do
Diretor de Relações Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de
Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de
Relações Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob
o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações
Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada
pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o
nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da
Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia,
Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela
CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de
2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia,
o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela
SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com
endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP
04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor
Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor
ora efeito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento,
permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por
unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto
social, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de
serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos
sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e
administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços
complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a
lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos
os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e
Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti Secretária. JUCESP nº 33.594/20-0 em 16/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A.
CNPJ/MF 09.276.712/0001-02 - NIRE 35300351282
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Norte e
Nordeste S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, conjunto 703, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, Cep 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e
Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição
do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de Relações
Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do
Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da
Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de
Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O
atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais.
(ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de
Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com
efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia. Foi apreciada
pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez
Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011
e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a
unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito
no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das
Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, Cep. 04794-000, com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em
06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no
Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados
na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas,
a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de
energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações,
centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos
e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”.
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após
lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de
dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 33.592/20-2 em 16/01/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Aguapeí S.A.
CNPJ/MF 27.828.394/0001-27 - NIRE 35300504488
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local; Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Aguapeí
S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 601, sala 1, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem
do Dia e Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos;
(iii) Eleição do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do
Diretor de Relações Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de
Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de
Relações Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida peio DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no
CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor
de Relações Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia
apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito
no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor
Presidente da Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente
da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B,
expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de
06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente
da Companhia, o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8,
expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São
Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São
Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse
no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor
de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a
declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social
da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia,
que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por
objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação
e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infra estrutura, incluindo
os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e
demais serviços complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado,
foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela
Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
(p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro
Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP nº 63.939/20-4 em 31/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal O DIA SP

São Paulo, 8, 9 e 10 de fevereiro de 2020
TDSP - ALTA VISTA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ 08.833.693/0001-05 - NIRE
35.221.389.651 - Ata de Reunião de Sócios - Data e Horário: Em 30/12/2019, às 10h. Local: Sede social, em São
Paulo-SP, na Rua Iguatemi, 448, 10º andar, conjunto 1001, Itaim Bibi. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos
do §2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José
Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a redução do capital social de R$500.000,00 para R$200.000,00. Deliberação: Constituída a mesa e
veriﬁcado o cumprimento de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade
de votos da totalidade dos sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da Sociedade, e
conforme o disposto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social de R$500.000,00 dividido
em 500.000,00 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$200.000,00, dividido em 200.000,00 quotas no
valor nominal de R$1,00 cada uma, portanto uma redução de R$300.000,00, dividido entre os sócios na proporção de
suas participações no Capital Social. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas
a registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do Código Civil Brasileiro.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a
qual é assinada pelos representantes legais das sócias e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo, 30/12/2019. João
Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Pelos Sócios:
TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos; José Jorge Lisboa Santos Rosa. Somalfa Brasil
Participações Ltda. - Marina Kato.
TDSP - ALTA VISTA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ 08.874.476/0001-63 - NIRE
35.221.457.525 - Ata de Reunião de Sócios - Data e Horário: Em 30/12/2019, às 11h. Local: Sede social, em São
Paulo-SP, na Rua Iguatemi, 448, 10º andar, conjunto 1001, Itaim Bibi. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos
do §2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José
Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a redução do capital social de R$5.000.000,00 para R$1.170.000,00. Deliberação: Constituída a mesa e
veriﬁcado o cumprimento de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade
de votos da totalidade dos sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da Sociedade, e
conforme o disposto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social de R$5.000.000,00 dividido
em 5.000.000 de quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$1.170.000,00, dividido em R$1.170.000 quotas
no valor nominal de R$1,00 cada uma, portanto uma redução de R$3.830.000,00, dividido entre os sócios na proporção
de suas participações no Capital Social. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas
a registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do Código Civil Brasileiro.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
a qual é assinada pelos representantes legais das sócias e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo, 30/12/2019.
João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Pelos Sócios:
TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos; José Jorge Lisboa Santos Rosa. Somalfa Brasil
Participações Ltda. - Marina Kato.
TDSP-VOLTA REDONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ 13.494.803/0001-91 - NIRE
13.494.803/0001-91 - Ata de Reunião de Sócios - Data e Horário: Em 30/12/2019, às 14h30. Local: Sede social, em
São Paulo-SP, na Rua Iguatemi, 448, 10º andar, conjunto 1001, Itaim Bibi. Convocação: Dispensada a convocação, nos
termos do §2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente;
José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a redução do capital social de R$1.000.000,00 para R$490.000,00. Deliberação: Constituída a mesa e
veriﬁcado o cumprimento de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade
de votos da totalidade dos sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da Sociedade,
e conforme o disposto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social de R$1.000.000,00
dividido em 1.000.000 de quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$490.000,00, dividido em 490.000 quotas
no valor nominal de R$1,00 cada uma, portanto uma redução de R$510.000,00, dividido entre os sócios na proporção
de suas participações no Capital Social. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas
a registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do Código Civil Brasileiro.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
a qual é assinada pelos representantes legais das sócias e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo, 30/12/2019.
João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário; Pelos Sócios:
TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos; José Jorge Lisboa Santos Rosa. Somalfa Brasil
Participações Ltda. - Marina Kato.

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 28 de Fevereiro de 2020
A Hidrovias do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto
Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”), vem
pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), convocar os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”) a
ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a realização de oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”) e a manifestação dos acionistas da Companhia sobre a intenção de
participar da Oferta mediante a venda de ações de sua titularidade; (ii) a submissão (a) do pedido de listagem da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e (b) do pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3 e
adesão ao segmento especial de governança corporativa denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”); (iii) a reformulação
e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para adaptá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3; (iv) a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a criação do Comitê de Auditoria
Não Estatutário da Companhia; (vi) a autorização para que a Administração da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, bem como celebre todos os documentos necessários. Consoante o artigo 126 da Lei das Sociedades por
Ações, apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da
legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral. Os documentos relativos às matérias a serem
discutidas na Assembleia Geral, bem como a Proposta da Administração, encontram-se à disposição dos acionistas para
consulta na sede da Companhia, na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia (www.hbsa.com.br/ri)
e na página eletrônica da CVM (http://www.cvm.gov.br), em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por
Ações, das regulamentações da CVM e do Acordo de Acionistas da Companhia. São Paulo, 8 de fevereiro de 2020. Felipe
Andrade Pinto - Conselheiro de Administração; Andre Franco Sales - Conselheiro de Administração. (08, 11 e 12/02/2020)

Captalys Companhia de Crédito

NIRE 35.300.534.590 - CNPJ Nº 23.361.030/0001-29
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 16.12.2019.
Data, Hora, Local: 16.12.2019, 10 hs, na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 10º andar, parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza; Secretário: Marcos Moretti.
Deliberações Aprovadas: (i) aumento do capital social da Companhia em R$.1.607.182,64, com a emissão de 1.057.357
ações preferenciais classe A, sem valor nominal, nominativas ao preço de R$.1,52 por ação, com base no seu valor patrimonial
em balancete de 30/10/2019, que serão todas subscritas e integralizadas pela Sra. Margot Alyse Greenman, americana,
casada, administradora, RNE V555.182-0 e CPF/MF 233.086.818-97, residente em São Paulo/SP, com a expressa renúncia dos
outros acionistas do seu direito de preferência, sendo que o capital social passaria de R$.33.334.267,31 para
R$.34.941.449,95, dividido em 29.787.588 ações, sendo 15.839.045 em ações ordinárias, 13.948.008 ações preferenciais
classe A, 430 ações preferenciais Classe B, e 105 ações preferenciais Classe C, todos nominativas, sem valor nominal; e (ii),
alterar o artigo 4º do Estatuto Social: Artigo 4º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é R$.34.941.449,95,
dividido em 29.787.588, sendo 15.839.045 em ações ordinárias, 13.948.008 ações preferenciais classe A, 430 ações
preferenciais Classe B, e 105 ações preferenciais Classe C, todas nominativas, sem valor nominal. § Único – As ações
preferenciais Classe A (i) não terão direito a voto; (ii) não terão direito a dividendos mínimos ou dividendos ﬁxos; e (iii) e terão
preferência no reembolso de seu valor patrimonial à época e em caso de liquidação da Companhia, com prêmio de R$0,01;
as ações preferenciais Classe B, não terão direito a voto, e terão direito a um dividendo ﬁxo de R$6.000,00 por ano e as ações
preferenciais Classe C terão direito a um dividendo mínimo, não cumulativo, de 30%, ou mais, desde que autorizado pelo
Conselho de Administração da companhia, por votação unânime ou pela Assembleia Geral de Acionistas, também com
votação unânime dos acionistas controladores que participam do Acordo de Acionistas, sobre o lucro líquido da Companhia,
deduzido da reserva legal e dos dividendos ﬁxos das ações preferenciais Classe B.” Encerramento: Nada mais. São Paulo,
16.12.2019. Acionistas: Morgan Rio Interests II, LLC, e MR International (Lux, S.A.R.L), ambas por Marcos Moretti; Finvest
Capital Partners - FIP. por seu Administrador, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, por Rodrigo
Cavalcante; SWC Special Opportunities Brazil, LLC, por Marcos Moretti; Finvest XXI Participações Ltda, por Marcos Moretti e
Margot Alyse Greenman; Financial ABV Participações S.A., por seus diretores, Marcos Moretti e Douglas Shibayama; Captalys
Companhia de Investimentos, por seus Diretores, Marcello Rodrigues Leone e Marcos Moretti; Antonio Correa Bosco;
Douglas Shibayama; Margot Alyse Greenman; Jacobo Buzali; Carlos Roberto Montesinos; Marcos Moretti; Renan Barreto
Jorge; Lucas de Castilho Munhoz; Luiz Felipe Venturelli Gerab; Wanderson Conceição Ferreira e; André de Pina dos Santos.
JUCESP 63.532/20-7 em 31.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Jaguar 6 S.A.
TDSP - ELISA DE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ 08.350.179/0001-19 - NIRE
35.220.952.972 - Ata de Reunião de Sócios - Data e Horário: Em 30/12/2019, às 15h. Local: Sede social, em São
Paulo-SP, na Rua Iguatemi, 448, 10º andar, conjunto 1001, Itaim Bibi. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos
do §2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge
Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a redução do capital social de R$500.000,00 para R$90.000,00. Deliberação: Constituída a mesa e veriﬁcado o
cumprimento de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade de votos da
totalidade dos sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da Sociedade, e conforme o
disposto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social de R$500.000,00 dividido em 500.000
quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$90.000,00, dividido em 90.000 quotas no valor nominal de R$1,00
cada uma, portanto uma redução de R$410.000,00, dividido entre os sócios na proporção de suas participações no Capital
Social. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas a registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do Código Civil Brasileiro. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual é assinada pelos representantes
legais das sócias e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo, 30/12/2019. João Nuno de Sousa Rodrigues dos
Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Pelos Sócios: TDSP - Participações Ltda. - João
Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos; José Jorge Lisboa Santos Rosa. Somalfa Brasil Participações Ltda. - Marina Kato.
TDSP - GUALAXOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ 08.908.098/0001-91 - NIRE
35.221.451.101 - Ata de Reunião de Sócios - Data e Horário: Em 30/12/2019, às 15h30. Local: Sede social, em São
Paulo-SP, na Rua Iguatemi, 448, 10º andar, conjunto 1001, Itaim Bibi. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos
do §2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José
Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a redução do capital social de R$1.000.000,00 para R$300.000,00. Deliberação: Constituída a mesa e
veriﬁcado o cumprimento de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade
de votos da totalidade dos sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da Sociedade, e
conforme o disposto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social de R$1.000.000,00 dividido
em 1.000.000 de quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$300.000,00, dividido em 300.000 quotas no valor
nominal de R$1,00 cada uma, portanto uma redução de R$700.000,00, dividido entre os sócios na proporção de suas
participações no Capital Social. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas a registro na
JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do Código Civil Brasileiro. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual é assinada
pelos representantes legais das sócias e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo, 30/12/2019. João Nuno de Sousa
Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Pelos Sócios: TDSP - Participações
Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos; José Jorge Lisboa Santos Rosa. José Jorge Lisboa Santos Rosa.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CNPJ/MF 32.318.927/0001-60 - NIRE 35300529871
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Jaguar 6 S.A.
(“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 70 andar, conjunto 703, sala 1, Vila
Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem
do Dia e Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos;
(iii) Eleição do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do
Diretor de Relações Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de
Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de
Relações Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob
o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações
Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada
pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o
nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da
Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia,
Sr. César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/
DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020.
Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rui
Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP
em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço
comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000,
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente
da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito
tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento,
permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. Foi aprovada, por
unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto
social, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de
serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos
sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e
administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços
complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a
lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos
os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e
Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti Secretária. JUCESP nº 33.020/20-6 em 15/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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DIVCOM S.A.

Hidrovias do Brasil S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982

CNPJ/MF nº 03.755.215/0001-00 | NIRE 35.300.332.792
ATA da AGE Realizada em 13/12/2019
1. Data, Horário e Local: Em 13/12/2019, às 11hrs, na sede social da Divcom S.A.
(“Compahia”), localizada em São Paulo - SP, na Rua Doutor Renato Paes de Barros,
750, cjto. 61, 62 e 63, Itaim Bibi, CEP 04530-001. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º. da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de acionistas
UHSUHVHQWDQGRDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFRQIRUPHVHYHUL¿FDSHODV
assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição de Mesa:
Presidente: Fernando Gabriel Itzaina Sanchez; Secretário: Alexandre Borton Corrêa. 4.
Ordem do Dia: os acionistas se reuniram para deliberar sobre: (i) a concessão de aval;
H LL DUDWL¿FDomRGHWRGRVRVDWRVMiSUDWLFDGRVSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQRkPELWR
do Financiamento. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos, foram aprovadas as
seguintes matérias: 5.1. $SURYDUDFRQFHVVmRGHDYDOD¿PGHJDUDQWLUDVREULJDo}HV
assumidas pela empresa FARMOQUIMICA S/A, CNPJ Nº 33.349.473/0001-58, perante
o Banco Votorantim. 5.2. $ UDWL¿FDomR GH WRGRV RV DWRV Mi SUDWLFDGRV SHOD 'LUHWRULD H
pelos demais representantes legais da Companhia relacionados às deliberções acima:
5.3. Aprovar a lavratura desta ata em forma sumária, conforme artigo 130, §1º da Lei
6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia,
da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes
assinada. Rio de Janeiro, 13/12/2019. (ass) Presidente: Fernando Gabriel Itzaina Sanchez; Secretário: Alexandre Borton Corrêa; Acionistas: GRUPO FQM HOLDING., por
seu representante legal Fernando Gabriel Itzaina Sanchez e Alexandre Borton Corrêa;
e SILTOTAL HOLDING S.A, por seu representante legal Fernando Gabriel Itzaina Sanchez e Alexandre Borton Corrêa. JUCESP nº 4.007/20-7 em 08/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Arlon Latin America Partners Frozen Participações S.A.
CNPJ/MF n° 21.118.742/0001-96 - NIRE 35.300.473.736
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/11/2019
Aos 06/11/2019, às 10:00 hs, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Bruno Martins Silva; Secretário – Charles Benjamin
Conner. Deliberações: Em seguida, por unanimidade e sem reservas, resolveu-se, nos temos da alínea “f” do parágrafo único do artigo 8.º
do estatuto social da Companhia: 1) Ratiﬁcar a autorização da Companhia para ﬁgurar como devedor solidário na prestação de garantias
em favor de instituições em operações a serem realizadas por Grano Alimentos sociedade anônima, com sede na Rodovia Vrs 351, S/N,
Km 6, Lin Bento Gonçalves, Cidade de Seraﬁna Correa/RS, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul sob o NIRE 43300039781, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.106.825/0001-10, na qual a Companhia possui participação
societária: a) Banco Rendimento S.A., instituição ﬁnanceira com sede na Avenida Rebouças, 3.970 , 10º andar, em SP/SP, CNPJ/MF n.º
68.900.810/0001-38, no valor de até R$ 3.000.000,00, na forma de Convênio de Parceria e de Colaboração Recíproca – Conﬁrme 008/19;
e do Contrato de Prestação de Fiança nº FIA 048/2019, no valor de R$ 330.000,00; b) Banco Bradesco S.A., instituição ﬁnanceira com
sede no Município de Osasco/SP, na Cidade de Deus s/n, Vila Yara, CNPJ nº 60.746.946.0001-12, no valor de até R$ 750.000,00, para
a contratação de FINAME destinado a captação de recursos a serem empregados na aquisição de máquinas e equipamentos; c) Banco
Santander S.A., instituição ﬁnanceira com sede na Capital do Estado de São Paulo na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041
e 2235, inscrita no CNPJ nº 90.400.888/0001-42, no valor de até R$ 8.000.000,00, para a captação de recursos a serem empregados
na aquisição de máquinas e equipamentos e também para a obtenção de capital de giro; e d) Banco do Brasil S.A., instituição ﬁnanceira
com sede no setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Cidade de Brasília/DF, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-91, por sua Agência
Empresarial de Bento Gonçalves/RS – Preﬁxo 4090-8, estabelecida na Rua Marechal Floriano, nº 85 - 3º andar - Centro, Cidade de
Bento Gonçalves/RS CNPJ/MF nº 00.000.000/5419-40, no valor de até R$ 7.000.000,00 para renovação da CARTA DE FIANÇA nº
409.001.597; e 2) Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à consecução da deliberação anterior.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06/11/2019. Jucesp nº 609.795/19-3 em 27/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Arlon Latin America Partners Frozen Participações S.A.
CNPJ/MF n.° 21.118.742/0001-96 - NIRE 35.300.473.736
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/12/2019
Data, Hora e Local: Aos 11/12/2019, às 13 hs, na sede. Publicações Legais: a) Demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício
social ﬁndo em 31/12/2018 publicadas no DOESP em 10/12/2019, página 7 e no jornal O Dia SP em 10/12/2019, página 7. b) Edital de
convocação dispensado conforme artigo 124, § 4.º, da Lei n.° 6.404/76. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Charles Benjamin Conner; Secretário – Bruno Martins Silva. Deliberações: Preliminarmente, (i) aprovaram a lavratura desta ata em forma de
sumário; e (ii) consideraram sanada a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76; e em seguida: 1) tomaram
as contas da administração e aprovaram o relatório da diretoria e examinaram, discutiram e aprovaram as demonstrações ﬁnanceiras
referentes ao exercício social ﬁndo em 31/12/2018; 2) tendo em vista que a Companhia não apurou lucro no exercício social ﬁndo em
31/12/2018, decidiram que não haverá distribuição de dividendos; 3) face ao término do mandato dos diretores, os acionistas aprovaram
a reeleição do Charles Benjamin Conner, CPF/MF n.º 236.147.918-40, para o cargo de Diretor Presidente, e Bruno Martins Silva,
CPF/MF n.º 121.182.218-43, para o cargo de Diretor sem designação especíﬁca, ambos para um prazo de mandato de 1 ano, devendo
permanecer em seus cargos até que tomem posse os diretores eleitos pela assembleia geral ordinária a se realizar em 2020, e quando
da investidura nos seus respectivos cargos deverão assinar os competentes termos de posse e declarar, sob as penas de lei, que não
estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, § 1.º da Lei n.º 6.404/76; 4) os acionistas decidiram
não instalar o conselho ﬁscal no presente exercício social; 5) os acionistas deliberaram que as publicações dos atos da Companhia, a
serem realizadas nos termos do artigo 289 da Lei n.º 6.404/1976, passarão a ser realizadas no jornal O Dia SP, em razão do encerramento
deﬁnitivo das atividades do DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços no dia 23/09/2019; e 6) os acionistas ratiﬁcaram todas as publicações anteriores realizadas no jornal Agora São Paulo e no jornal O Dia SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11/12/2019. Jucesp nº
685.299/19-3 em 26/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Sul S.A.
CNPJ/MF 10.261.111/0001-05 - NIRE 35300360036
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Sul S.A.
(“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7o andar, conjunto 704, Vila Gertrudes,
São Paulo/SP, CEP: 04794-000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e
Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do Diretor de Projetos; (iii) Eleição
do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração do Diretor de
Relações Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores
Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações
Institucionais da Companhia, Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o
nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações
Institucionais. (ii) Renúncia do Diretor de Projetos. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada
pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o
nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente da
Companhia. Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia,
Sr. César Augusto Ramirez Rojas, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela
CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879,588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro
de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia,
o Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida
pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP,
com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14,171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo
de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos.
O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de
desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) Alteração do estatuto social da Companhia.
Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece
o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação:“Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a
exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção
dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de
apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços
complementares necessários à transmissão de energia”. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada
a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por
todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos
Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de
Vincenti - Secretária. JUCESP nº 33.591/20-9 em 16/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Interligação Elétrica Tibagi S.A.
CNPJ/MF 27.967.152/0001-14 - NIRE 35300504828
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei n° 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Tibagi S.A. (“Companhia”),
situada na Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 602, sala 1, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794000. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea
Mazzaro Carlos de Vincenti. Ordem do Dia e Deliberações: (i) Exoneração do Diretor de Relações Institucionais; (ii) Renúncia do
Diretor de Projetos; (iii) Eleição do Novo Diretor Presidente; e (iv) Alteração do estatuto social da Companhia. (i) Exoneração
do Diretor de Relações Institucionais. Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores
Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Inst

(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 5HJLV 5RGULJXHV %RQYLFLQR -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH3LQKHLURV63)D]6DEHUD*LYDQLOGR6RX]D0DFLHO &3) TXH
QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD
MXGLFLDOPHQWH GH 5  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD
TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoD LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GRV TXDLV SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV
XOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DLR0RVFDULHOOR5RGULJXHVQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 7+(2'252$/9(6)(5(,5$RX 3(5(,5$ &3)TXHOKHIRLSURSRVWD
XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH +RWHO )D]HQGD 9DOH 6XtoR /WGD  (33 REMHWLYDQGR D TXDQWLD
GH 5  PDLR GH   GHFRUUHQWH GRV FKHTXHV QV     H  DPERV
GR %DQFR ,WD~ 8QLEDQFR 6$ DJrQFLD  FRQWD  RULXQGR GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH KRVSHGDJHP
(QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H
WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO
DSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH
3URFHVVR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV)XQGDomR6mR3DXOR6DUD%DOELQRGH2OLYHLUD
(OLVDEHWH2OLYHLUDGH&DUYDOKR%RHU(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &ORYLV5LFDUGRGH7ROHGR
-XQLRUQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5(OLVDEHWH2OLYHLUDGH&DUYDOKR%RHU &3) TXH)XQGDomR6mR3DXOR
PDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOR38&63OKHDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH
5 IHYHUHLURGH GHFRUUHQWHGRV&RQWUDWRVSDUDFRQFHVVmRGHEROVDGHHVWXGRUHHPEROViYHOUHSUHVHQWDGRV
DWUDYpVGRV&RQWUDWRVGH2XWRUJDVGH%ROVDV5HVWLWXtYHLV(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHR
PDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0074880-90.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDER GETULIO PEREIRA, Brasileiro, Metalúrgico, CPF 295.859.258-85,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Metalúrgicos da Grande São Paulo - Metalcred que fica ele INTIMADO, de acordo com a
sentença proferida nos autos 1046535-05.2016.8.26.0100, para efetuar o pagamento da importância de R$
5.197,38 (cinco mil cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) a qual deverá ser atualizada até a
data do efetivo pagamento, incluindo-se as custas e despesas processuais e honorários advocatícios. a)
PRAZO: O prazo para pagamento é de 15 (quinze) dias, art. 523 do CPC; b) Transcorrido o prazo sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525); c) Não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de
honorários de advogado de 10% (dez por cento). Será expedido desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação; d) Efetuado o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários
previstos incidirão sobre o restante. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de
2020.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FAZ
SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que, MARCELO
ALVES MARTINEZ, coordenador de segurança da informação, RG nº 22.566.433-1SSP/SP, CPF nº 195.246.208-80, e sua mulher CARLA REGIANE DOS SANTOS
MARTINEZ, auxiliar de registro, RG nº 25.895.265-9-SSP/SP, CPF nº 167.644.078-00,
brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº
6.515/77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Giovanni Carnovalli, nº 92,
casa 142, Vila Caraguatá, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento
referente a 10 (dez) prestações em atraso, vencidas de 23/07/2019 a 23/01/2020, no
valor de R$29.475,29 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte
e nove centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$29.591,49 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e nove
centavos), que atualizado até 22/04/2020, perfaz o valor de R$39.557,65 (trinta e nove
mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), cuja planilha
com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do imóvel localizado
na Rua Giovanni Carnovalli, nº 92, casa nº 142, integrante do Residencial Moradas do
Bom Viver Saúde, na Saúde – 21° Subdistrito, objetos de “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente
registrado sob n° 7 na matrícula nº 155.585. O pagamento haverá de ser feito no 14º
Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica a devedora desde já advertida
de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste
Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo
fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será
levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 06 de fevereiro de 2020. O Oficial.
07, 10 e 11/02
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EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034104-05.2013.8.26.0053 O MM. Juiz
de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São
Paulo, Dr(a). JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA, Juiz de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da
Capital-SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSTRUÇÃO CONULTORIA E OBRAS CCO LTDA,
CNPJ 00.685.378/0001-76, na pessoa de seus representantes legais Wilmar Roberto dos Santos e Celsio
do Carmo Barsante, com endereço à Alameda dos Maracatins, 992 que por este Juízo, tramita de uma ação
de Procedimento Comum Cível, movida por Fundação Para o Desenvolvimento da Educação FDE. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 5.717,83 (fev/2014), 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 03 de fevereiro de 2020.
07 e 08/02

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1027366-24.2015.8.26.0405 Classe: Assunto: Notificação Inadimplemento Requerente: Legacy Incorporadora Ltda. Requerido: Jose Antonio dos Santos Brito e outro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027366-24.2015.8.26.0405 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo D’Elia
Salvatori, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao JOSE ANTONIO DOS SANTOS BRITO, RG 29.373.879-8,
CPF 216.854.308-99 e VALQUÍRIA DE MATOS BRITO SANTOS RG 11.652.365-40-SSP-BA, CPF
349.804.218-14 com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO por parte de
Legacy Incorporadora Ltda., alegando em síntese: A autora é legitima proprietária de um lote de terra,
devidamente registrado sob matrícula nº 116.067 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de CotiaSP, por instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 19/10/2013, a
notificante comprometeu-se a vender e a parte notificada, por sua vez, compromete-se a comprar o lote de
terra, o preço ajustado foi de R$ 108.100,00 que seria pago em 180 parcelas mensais e sucessivas. A parte
notificada não cuidou em dar cumprimento ao que fora pactuado, estando atualmente inadimplente com as
parcelas de numeros 014/180 a 024/180, vencidas entre 30/12/2014 a 30/140/2015, que totaliza a quantia de
R$ 10.313,40. Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
paguem as parcelas vencidas e vincendas atualizadas, sob pena de restrição do contrato. Fica os requeridos
notificados para os termos da ação, bem como cientificados de que após o cumprimento, pagas as custas e
observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
06, 07 e 08/02
de Osasco, aos 10 de janeiro de 2020.
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Importados

Chevrolet importa mais Bolt EV
Após comercializar todas as 50 unidades
de pré-venda do Bolt EV logo no lançamento, a Chevrolet informa que já está sendo produzido o segundo lote do seu modelo 100%
elétrico. Os carros começam a chegar às 26
concessionárias credenciadas da marca a
partir de fevereiro.
A versão única do crossover Bolt EV trazida para o mercado brasileiro é a mais sofisticada, Premier, já equipada com as baterias
de nova geração, que garantem autonomia
média de até 416 quilômetros, de acordo com
o ciclo norte-americano EPA.
O Bolt EV está sendo ofertado inicialmente em 12 cidades, selecionadas com base
em estudos de mercado. São elas: São Paulo, Campinas, São José dos Campos (SP), Rio
de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS),
Florianópolis, Joinville (SC), Recife (PE) e
Vitória (ES). A Chevrolet irá disponibilizar,
além da demonstração e do programa de test
drive do produto, completa estrutura de serviços e manutenção.
O novo crossover da Chevrolet oferece
o alto torque característico dos motores elétricos. Arrancadas de 0 a 100 km/h podem
ser feitas em aproximadamente 7 segundos.
Isto porque o conjunto propulsor entrega 203
cv de potência e 36,7 kgfm de torque em qualquer faixa de rotação. Retomadas também
são igualmente vigorosas, elevando a segurança em ultrapassagens.
Segurança, aliás, é um dos pilares do Bolt

EV. São 10 airbags, assistente de permanência na faixa, alerta de ponto cego, aviso de
tráfego traseiro cruzado, alerta de colisão frontal e sistema de frenagem automática com
detecção de pedestres para mitigar acidentes.
Outro equipamento interessante são as
câmeras de alta definição para visão 360
graus que auxiliam manobras de estacionamento e ficam localizadas nas extremidades
do veículo, melhorando a visibilidade. O veículo conta com uma tecnologia que transforma o espelho retrovisor central numa tela que
projeta imagens da parte traseira em maior
ângulo e sem obstruções.
O comando remoto na chave presencial
para interromper a recarga e destravar o plug
de recarga é outro diferencial.
O Bolt tem 4.165 mm de comprimento,
1.765 mm de largura e 1.595 mm de altura.
O entre-eixos é de 2.600 mm, enquanto o peso
de 1,6 tonelada, distribuído de forma quase
simétrica entre os eixos. Soma-se isso ao baixo
centro de gravidade, o que contribui para uma
excelente dirigibilidade e estabilidade do veículo.
Como as baterias ficam localizadas sob o
assoalho plano e o motor elétrico é bastante
compacto, o espaço interno é surpreendente,
inclusive o do compartimento de bagagens. Sua
capacidade vai de 478 a 1.603 litros (com os
bancos traseiros rebatidos), medidas semelhantes ao do Chevrolet Equinox.
Maior autonomia e menor custo
De acordo com o ciclo norte-americano

EPA, o Bolt EV percorre, em média, 416 km
a cada recarga completa da bateria – a distância pode variar conforme a forma de condução e a maior utilização do sistema regenerativo que aproveita a energia dissipada em
frenagens e desacelerações para ampliar sua
autonomia e garantir tranquilidade ao usuário
em viagens mais longas.
Divertido de dirigir, o Bolt EV pode ser
conduzido no modo One Pedal (um pedal).

Assim, basta aliviar a pressão do pedal do
acelerador para que o veículo reduza instantaneamente a velocidade e inicie a frenagem
de forma otimizada a fim de aproveitar a energia dissipada do sistema para incrementar a
autonomia.
A energia elétrica, além de mais limpa,
gera economia para o motorista do Bolt EV.
Hoje, o custo estimado por quilômetro rodado do elétrico da Chevrolet é até quatro ve-

zes inferior ao de um modelo flex do mesmo
porte – e inferior ao de híbridos também.
Solução complementar de recarga
Além do carregador portátil que acompanha o veículo, as concessionárias Chevrolet credenciadas para comercializar o Bolt EV
estarão aptas a oferecer o aparelho de recarga rápida para ser instalado na garagem
do cliente.
Quatro vezes mais eficiente que a recarga numa tomada 220V convencional, o aparelho de recarga rápida fornece uma quantidade de energia por hora suficiente para que
o veículo rode aproximadamente 40 km, média que um motorista comum percorre por
dia. Neste caso, a recarga completa das baterias leva aproximadamente dez horas.
O Bolt já vem preparado para a recarga
em eletropostos de alta voltagem, onde bastam 30 minutos de recarga para o carro rodar mais cerca de 160 km. O Bolt EV conta
com garantia de três anos para o veículo e de
oito anos para as baterias de íon-lítio.
O plano de revisão segue o padrão global da marca para carros elétricos, que tem
uma manutenção bem mais simplificada do
que os modelos a combustão tradicionais que
necessitam de troca de óleo, velas, correia e
diversos filtros, por exemplo.
Até os 240.000 km (ou 5 anos), os principais serviços de revisão do Bolt EV se concentram nas trocas de itens de desgaste decorrentes do uso do veículo, como o filtro arcondicionado e as pastilhas dos freios.

BMW M135i xDrive estreia no Brasil
O novo BMW M135i xDrive já está disponível na rede de concessionárias autorizadas da marca no Brasil ao preço sugerido de
R$ 269.950. A configuração mais apimentada do hatchback premium chega como opção à versão 118i Sport GP, que estreou no
país em novembro do ano passado.
Externamente a versão esportiva se diferencia pelo pacote M aerodinâmico, que
inclui os novos para-choques, spoiler traseiro, retrovisores revestidos e o novo design
das rodas de 18 polegadas. Os faróis fullLED adaptativos são separados pela grade
no tradicional formato em duplo-rim, que ganhou interior em colmeia na versão esportiva
e, pela primeira vez, está unida ao centro nesta nova geração do modelo.
Com seu amplo espaço e excelente ergonomia, a cabine esbanja esportividade e sofisticação, com controles voltados ao motorista e misturando diferentes acabamentos e
texturas como aço escovado, couro e Alcântara. Internamente, há diversos elementos que
fazem alusão à versão, como bancos dianteiros esportivos, soleiras M Sport, volante M
Sport e cintos de segurança M Sport.
O moderno propulsor BMWTwinPowerTurbo 2.0 de quatro cilindros desenvolve 306
cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.250
rpm (166 cv a mais que a versão 118i Sport
GP) e 450Nm de torque entre 1.750 rpm e
4.500 rpm (230Nm de torque a mais que a
versão 118i Sport GP) impulsiona o modelo
de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos (3,8s
a menos que a versão 118i Sport GP) e à

velocidade máxima de 250 km/h. Conectada
a uma transmissão automática esportiva de
oito marchas, a unidade foi submetida a uma
série de aprimoramentos individuais para
melhorar sua eficiência, o que resultou em
menores consumo e emissões de partículas.
O conjunto dinâmico é otimizado ainda com
a suspensão M Sport e freios M Sport, tornando o modelo ainda mais seguro e diverti-

do.
O BMW M135i xDrive tem como principais equipamentos a função start/stop; regeneração de energia de frenagem; airbags
frontais, laterais dianteiros e cortinas dianteiros e traseiros; controles de estabilidade e
tração; retrovisores externos com declinação
e rebatimento; pacote interno de conveniência; ajuste de lombar para motorista e passa-

Motos

Royal Enfield começa
venda das Twins

A Royal Enfield espera expandir o segmento de motocicletas de média cilindrada
com as novas Continental GT 650cc e Interceptor 650cc. Os primeiros modelos bicilíndricos a serem produzidos pela Royal Enfield
desde 1970 começaram a ser vendidos pela
rede de concessionárias no final de janeiro.
O preço é de R$ 24.990 para as cores
Regular da Interceptor 650cc e a partir de
R$ 25.990 para a Continental GT 650cc. As
cores Custom e Chrome custam, respectivamente, R$ 25.990 e R$ 26.990 para a Interceptor 650cc e R$ 26.990 e R$ 27.990 para
a Continental GT 650cc (valor sugerido sem
frete).

Apesar das ligações com a história e o
legado da marca, as Twins 650cc são motocicletas completamente novas, feitas a partir
do zero. A Continental GT 650cc é uma Café
Racer esportiva, e a Interceptor 650cc, uma
elegante Roadster. Ambas combinam visual
clássico com engenharia aplicada cuidadosamente.
As Twins 650cc foram construídas pensando em uma pilotagem adequada ao mundo de hoje. São refrigeradas a ar para simplificar a manutenção, produzir o ronco típico
de um motor bicilíndrico e garantir que os traços sejam fiéis ao design de época. Possuem
amplo torque disponível desde a partida do
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motor, permitindo que desempenhem um trabalho leve no trânsito da cidade e tenham
força suficiente na velocidade de cruzeiro em
estradas abertas. Embora semelhantes na
essência, oferecem experiências de pilotagem
muito diferentes.
Além de ambas contarem com seis marchas, possuem 47 cavalos de potência e têm
o segredo da sua pilotagem na entrega do
torque - 80% do torque máximo de 52 Nm
desde 2500 rpm -, permitindo um progresso
suave e constante, sem a necessidade de
muitas mudanças de marcha.
A Continental GT 650cc irá agradar principalmente os pilotos que gostam de modelos mais esportivos. Tanque de combustível esculpido, pedaleiras e guidões
presos à mesa em estilo de corrida. É
perfeita para desfrutar velocidades mais
altas em estradas sinuosas, mas sua ergonomia também permite que seja confortável quando utilizada como uma motocicleta urbana ou em uma rodovia.
A Interceptor 650cc, por sua vez, remete ao modelo histórico homônimo. Possui um tanque de combustível em forma
de gota com os tradicionais recessos para
os joelhos, assento duplo acolchoado muito
confortável e largos guidões apoiados, lembrando o estilo Scrambler de rua, que surgiu nos anos 60 na Califórnia. Sua confortável e imponente posição de pilotagem torna o modelo divertido e prático em todos
os tipos de caminhos, sejam eles com curvas em estradas costeiras ou dentro das grandes cidades.

geiro; ar-condicionado automático digital com
controle de 2 zonas; pacote de iluminação e
Comfort Access 2.0, que acende luzes de
boas-vindas quando o motorista se aproxima
a três metros do veículo portando a chave. À
1,5 metro do veículo, as portas se destrancam e, afastando-se dois metros, o veículo
se tranca novamente. Tudo isso além da abertura do porta-malas por meio de aproximação do pé do para-choque traseiro
Em termos de tecnologia e conectividade, o modelo oferece Head-up Display; sistema de som Surround Harman Kardon com
16 alto-falantes; sistema parking assistant
com câmera de Ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que mede os espaços para estacionar automaticamente através das câmeras e sensores do veículo, que
realiza todas as manobras com máxima precisão, economizando tempo e garantindo o
conforto do motorista enquanto estaciona. Já
o sistema Reversing Assist registra os últimos 50 metros percorridos, podendo, se desejado, “desfazê-los” em marcha ré.
Já o BMW Live Cockpit Professional se
refere à duas telas, sendo o display digital de
10,25" e o iDrivede 10,25", além de interfaces disponíveis e requisitos técnicos para opções operacionais controle de voz. As telas,
posicionadas dentro do ângulo de visão de
quem estiver ao volante, podem ser configuradas de acordo com as preferências pessoais do usuário inclui, entre outras informações, dados do sistema de navegação e preparação para o Apple Car Play.

O BMW Intelligent Personal Assistant
(IPA) é um sistema capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado
através da voz com a frase “Olá BMW”, ou
qualquer outra frase que for programada.
Além disso, o sistema é capaz de aprender
os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como por exemplo, ligar automaticamente o aquecimento dos bancos em certa
temperatura.
Além disso, a conexão com a internet é
realizada por meio de um SIM Card que permite ao cliente obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, entre outras funcionalidades oferecidas pelo sistema
ConnectedDrive. Por meio deste recurso, o
usuário é alertado sobre a necessidade de
manutenção de componentes (Teleservices);
recebe informações sobre pontos de interesse, programações de salas de cinema, recomendações de restaurantes, efetua reservas
em hotéis (Concierge); e pode acionar os
serviços de emergência em caso de acidente
(Chamada de Emergência Inteligente).
O BMW M135i xDrive está disponível
em cinco opções de cores externas: a sólida Branco Alpino, e as metálicas Preto
Safira, Vermelho Melbourne, Cinza Mineral e Azul Misano. Há ainda cinco opções
de revestimento interno: Couro Dakota
Preto/Preto; Couro Dakota Mocha/Preto;
Couro Dakota Oyster/Preto; Couro Dakota Magma Red/Cinza e Couro Dakota Preto/Azul.

Honda CB250F
Twister SE 2020

A economia e praticidade está na base
do sucesso da Honda CB250F Twister, que
para 2020 acrescenta às suas renomadas características dinâmicas todo o charme das
consagradas “Special Edition”. A base dessas Special Edition é a Honda CB250F Twister, reconhecida como o “degrau seguinte”
de muitos motociclistas que iniciam suas vidas ao guidão da Honda Biz ou CG.
As Honda CB250F Twister SE são oferecidas em duas versões: a de entrada com
sistema de frenagem CBS - Combined Brake
System -, adequada a motociclistas novatos
por conciliar a frenagem em ambas as rodas,
e a mais sofisticada versão com frenagem
ABS, sistema eletrônico antitravamento.
A “alma” das Honda CB250F Twister SE
é o moderno motor monocilíndrico 4T arrefecido a ar, de 249,5 cm3 que conta com cabeçote OHC - Overhead Camshaft - de quatro válvulas e é alimentado pela injeção eletrônica de combustível PGM-Fi - Programmed Fuel Injection. A potência máxima é de
22,4 cv a 7.500 rpm com gasolina e 22,6 cv a
7.500 rpm com etanol, o torque de 2,28 kgf.m

a 6.000 rpm com ambos combustíveis, aliado
ao câmbio de 6 marchas.
A parte ciclística é outro destaque da
CB250F Twister SE, que se vale de um chassi
tubular de aço tipo Diamond, suspensão dianteira telescópica com 130 mm de curso e
traseira mono-amortecida, com mola dupla e
108 mm de curso. Detalhe importante são os
pneus radiais, tecnologia que é mais usual em
modelos de alto desempenho.
Os grafismos e cores exclusivas das
versões SE complementam um design
agressivo, típico das naked. O elevado padrão também se vê em detalhes como o
painel black-out com computador de bordo
e na lanterna traseira e indicadores de direção em LED.
A Honda CB250F Twister SE serão oferecidas na exclusiva cor Azul Perolizado, e
tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, mais sete trocas de óleo gratuitas. Os preços públicos sugeridos são R$
14.945 (CBS) e R$ 15.945 (ABS), com base
no Estado de São Paulo e não inclusos despesas de frete e seguro.

