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Banco Central indica que pode
interromper ciclo de cortes na Selic
Chuva causa prejuízo de R$ 110 mi
ao comércio em São Paulo
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Prioridade é reformular programa
habitacional, diz Rogério Marinho
Página 4

Uma equipe de pesquisadores britânicos anunciou na
terça-feira (11) que está testando em ratos uma vacina
contra o novo coronavírus e
espera concluir a experiência
até o fim do ano.
“Acabamos de injetar em
ratos a vacina que criamos a
partir de bactérias e esperamos, nas próximas semanas,
determinar a reação nos ratos, no seu sangue, a sua resposta em termos de anticorpos contra o coronavírus”,
disse um dos pesquisadores
à agência France-Presse
(AFP).
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

23º C
15º C

Noite

O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, anunciou que o
Congresso derrubará os vetos
do presidente Jair Bolsonaro à
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No início da tarde,
Alcolumbre e o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estiveram com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e fecharam um acordo.

Após o encontro, o presidente do Senado anunciou, pelo Twiter, a derrubada dos vetos. “Após
reunião com o ministro Luiz
Eduardo Ramos, presidente Rodrigo Maia e líderes do governo
no Congresso, foi acordada a
derrubada de dispositivo do veto
presidencial que trata sobre alterações na LDO 2020. Outros
vetos da pauta serão mantidos
como parte do acordo. Isso vai

assegurar a impositividade do
Orçamento, o poder de deliberar
sobre ele, restabelecendo o que
é de direito do Parlamento”.
No final do ano passado,
Bolsonaro vetou trecho da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de
2020 que equiparava as emendas
feitas pelo relator e pelas comissões no Orçamento às emendas
individuais e as de bancada, que
são obrigatórias e têm prazo de
90 dias para serem empenhadas.
Outro veto que será derrubado proíbe contingenciamento de
despesas com pesquisas e inovações para a agropecuária e com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
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A seleção brasileira que disputará o Campeonato Mundial
de Meia-Maratona, dia 29 de
março, em Gdynia, Polônia, foi
confirmada pela Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt),
com cinco atletas. O evento é
da World Athletics (ex-IAAF).
Foram convocados Ederson Vilela Pereira (Pinheiros),
Daniel Ferreira do Nascimento (ABDA) e Gilmar Silvestre
Lopes (Pé de Vento) no masculino, Valdilene dos Santos
Silva e Andreia Aparecida Hessel (ambas do Pinheiros), no
feminino. Os atletas viajam no
dia 25 de março.
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Dólar fecha a R$ 4,326,
no maior nível desde criação
do real
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Governo negocia parcerias
para captar investimentos no
Oriente Médio
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OMS nomeia infecção por
coronavírus de Covid-19
A infecção provocada pelo
novo coronavírus detectado na
China passa a ter o nome oficial de Covid-19. A decisão foi
anunciada na tarde d segunda-

feira (11), em Genebra, pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), no início de um encontro de especialistas internacionais.
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Melo e Kubot chegam ao
Rio de Janeiro e iniciam
treinos para o Rio Open
A semana será de treino no
Rio de Janeiro para o mineiro
Marcelo Melo e o polonês
Lukasz Kubot. A dupla chega à
cidade nesta terça-feira (11) e
dá início à preparação para o
Rio Open, ATP 500 que será realizado a partir da próxima segunda-feira (17) e até o dia 23
deste que mês nas quadras de
saibro do Jockey Club Brasileiro. Kubot desembarca no Rio
acompanhado de seu técnico, o

checo Jan Stoces. Marcelo
terá ao seu lado o irmão e treinador Daniel Melo.
“Estamos chegando com
antecedência no Rio para
uma bela preparação, visando
nossa estreia na próxima semana”, afirma Marcelo, patrocinado por Centauro, BMG,
Itambé e Taroii, com apoio da
Volvo, Orfeu Cafés Especiais,
VOSS e Confederação Brasileira de Tênis.
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Gui Peixoto fecha com equipe
Carlin e disputa temporada
2020 da Fórmula 3 Inglesa

Ederson Pereira

Sesc RJ e Denk Academy
Maringá Vôlei encerram
a terceira rodada

EURO
Compra: 4,72
Venda:
4,73

Sesc RJ

Foto/ Carlos Erbs

Turismo
Compra: 4,16
Venda:
4,50
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Seleção brasileira é
convocada para o Mundial
de Meia Maratona de Gdynia

Sesc RJ e Denk Academy
Maringá Vôlei (PR) encerram a
terceira rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2019/2020 em
jogo atrasado por causa da participação do time carioca na Libertadores do vôlei. O duelo será
nesta quarta-feira (12), às 19h30,
no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ), com
transmissão ao vivo pelo site
Globoesporte.com.
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DÓLAR

ICMS e Fundeb dominam
pauta em reunião de
governadores

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 4,32
Venda:
4,32

percentual para 6% ao ano.
“Considerando os efeitos
defasados do ciclo de afrouxamento [redução da Selic] iniciado em julho de 2019, o comitê vê como adequada a interrupção do processo de
flexibilização monetária. O
Comitê enfatiza que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço
de riscos e das projeções e expectativas de inflação, com
peso crescente para o ano-calendário de 2021”, destacou, na
ata da última reunião, divulgada
naz terça-feira, (11). Página 3
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Coronavírus:
cientistas
britânicos
começam a
testar vacina
em ratos

Foto/ Fabio Rodrigues Pozzebom ABr

O líder da oposição e presidente do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou
na terça-feira (11) que voltará
em breve ao país e pediu aos
venezuelanos que retomem as
mobilizações para derrotar o
governo do presidente Nicolás
Maduro.
“Temos o apoio e o respeito do mundo. Agora toca-nos
a tarefa mais poderosa e fundamental, a que nos trouxe
aqui, a de nos unirmos para
que, de uma vez por todas,
possamos dizer, com força,
que a virtude, a honra e a liberdade cobrem a Venezuela”
disse.
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Congresso faz acordo com
governo e derrubará vetos
da LDO 2020

Foto/ Wagner Carmo

Guaidó
anuncia volta
à Venezuela
e pede
mobilização
contra o
regime

O atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na
definição da taxa básica de juros, a Selic. Essa é a conclusão do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central (BC), que decidiu na
semana passada reduzir a Selic
em 0,25 ponto percentual para
4,25% ao ano.
O Copom afirmou que é
“importante” observar os efeitos dos cortes já feitos na taxa
Selic e indicou que pode interromper o ciclo de reduções. O
atual ciclo de cortes teve início
no fim de julho de 2019, com
queda da taxa em 0,5 ponto

Brasileiro de apenas 16 anos completou sua primeira
temporada na F4 EUA
O brasileiro Guilherme
Peixoto será um dos pilotos
da equipe Carlin na temporada
2020 da Fórmula 3 Inglesa.
Após sua estreia de destaque
no ano passado nos monopostos, correndo pela Fórmula 4

Norte-americana, o piloto de
17 anos decidiu “cruzar o
Atlântico” para disputar uma
das categorias de base mais
importantes e respeitadas da
Europa na formação de pilotos.
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Governo negocia parcerias para captar
investimentos no Oriente Médio
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO vem sendo publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. A correspondência (EMAIL) do site
é cesar@cesarneto.com
.
C Â MAR A ( S P)
Vereadores do PSDB, do PT, do DEM (ex-PFL), do REPUBLICANOS (ex-PRB) e do PODEMOS (ex-PTN) começam a
refazer as contas (soma dos possíveis reeleitos e eleitos pelas
legendas). Acontece que o NOVO, o PSL (agora ex-Bolsonaro) e
o PATRIOTA podem surpreender nestas eleições 2020
.
PR E F E I T U RA ( S P)
Se por um lado, o Médico dos médicos (JESUS) tá cuidando
da recuperação de Bruno Covas (PSDB), aqui na Terra o Fernandão (presidente do diretório paulistano) trabalhando como um
Noé na construção de uma grande arca na qual caibam todos os
animais políticos pras eleições 2020
.
AS S E M B LE IA ( S P )
Nem a Polícia Militar, que protege até que muito bem o Palácio 9 de Julho e muito menos a Polícia Civil, que faz o papel
institucional como se um Distrito Policial fosse têm culpa no
caso do assalto a uma agência bancária. Lá existe mais momento
diário que muitas cidades do nosso Estado
.
GOVERNO (SP)
Advogado Eliseu Lopes tá feliz. Ser o menos votado dos concorrentes a Ouvidor das Polícias (SP) e ainda assim escolhido
por João Doria pra assumir o cargo é uma vitória pra quem é
pobre, preto e ligado ao PC do B. Eliseu vai ser o “algodão entre
os cristais” das comunidades com PMs e Civis
.
CONGRESSO (SP)
Pode crescer muito a chance do presidente nacional do REPUBLICANOS (ex-PRB) - o advogado e deputado federal (SP)
Marcos Pereira - ser o nome pra presidir a Câmara dos Deputados. Com a unção de Edir Macedo (igreja Universal e rede Record tv), Pereira é a cara dos cristãos na política
.
PR E S I D Ê N C I A ( S P)
Foi esta coluna que - no jornal ítalo-brasileiro “Giorno del
Sudamerica” - publicou sobre Jair Bolsonaro visitar a família
quando estivesse a países da Europa. Esta reaproximação com os
familiares e com um governo conservador italiano pode ser uma
2ª porta pra Europa, além da 1ª (Portugal)
.
PA R T I D O S
Ex-prefeito paulistano e refundador do PSD, Gilberto Kassab segue abiscoitando profissionais pelos Estados. Em Minas
Gerais, já tinha trazido o prefeito (Belo Horizonte) Kalil. Agora,
trouxe o senador Anastasia (ex-alinhado de Aécio PSDB). Quando pensam que kassab já era, ele dá o troco
.
POLÍTICOS
... No PSB, do ex-governador Marcio França, a coisa por enquanto tá assim : possível coligação com o PDT do Lupi e do
Ciro. O probleminha é se a ex-prefeita Marta (ex-Suplicy) fechar
com o partido que foi do Brizolismo quiser a janelinha no busão
pra eleição 2020 pra prefeitura paulistana
.
EDITOR
A Coluna (diária) de Política do cronista e jornalista CESAR
NETO foi se tornando referência na imprensa brasileira. 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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Nasta terça-feira (11), o Governador João Doria apresentou,
em Dubai, o seminário “Doing
Business in São Paulo” (Fazendo Negócios em São Paulo). O
evento teve a participação de
autoridades estrangeiras e empresários, com o objetivo de alcançar o maior número possível
de parcerias e grupos internacionais interessados no plano de
desestatização do Governo de
São Paulo.
O Presidente da Câmara de
Comércio e Indústria de Dubai,
Majid Saif Al Ghurair, abriu o
encontro, seguido pelo discurso de Doria e pela apresentação
“São Paulo State International
Affairs Outcomes” (Resultados
das Relações Internacionais do
Governo de São Paulo), realiza-

da pelo Secretário de Relações
Internacionais, Julio Serson.
Estavam presentes o Cônsul-Geral dos Emirados Árabes
Unidos em São Paulo, Ibrahim
Salem Al Alawi; o Diretor da
Câmara de Comércio e Indústria de Dubai, Omar Khan; e o
Gerente de Projetos da Câmara de Comércio de Dubai, Hussein Al Ansari.
Projetos
Mais cedo, Doria se reuniu
com Al Ghurair para debater
os projetos prioritários do
Estado de São Paulo e possibilidades de cooperações bilaterais. Desde 2016, São Paulo e Emirados Árabes têm dois
acordos de cooperação na área
de investimentos.

“A Câmara de Comércio e
Indústria de Dubai está instalada em São Paulo desde 2017
e será nossa parceira em várias iniciativas de captação de
investimentos para os programas de desestatização. Estabelecemos uma parceria de
apoio para o escritório que
abrimos em Dubai e no suporte aos investidores dos Emirados que chegam a São Paulo”, disse o Governador.
Doria também se reuniu
com o Presidente da Emirates
Airlines, o Xeque Ahmed Bin
Rashid Al Maktoum; e o Ministro da Economia dos Emirados Árabes, o Sultão Bin Saeed Al Mansouri. Eles falaram
sobre a criação de um segundo voo diário da companhia

ligando São Paulo a Dubai a partir de 2021.
Missão Emirados
A Missão Emirados é a nona
e maior missão empresarial do
Governo do Estado no mercado
externo. Em busca de investimentos para São Paulo, de 8 a
12 de fevereiro, Doria cumpre
agendas em Abu Dhabi e Dubai
acompanhado dos 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), Wilson Mello
(Presidente da InvestSP) e um
grupo de 47 empresários.

Estado e governo da Suécia
assinam carta de intenções
para pesquisa de biogás
Representantes do governo
da Suécia e do Swedfund (instituição financeira de desenvolvimento sueco) assinaram
na segunda-feira (10) uma carta de intenções com a Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado (SIMA)
que prevê um intercâmbio de
experiências de cooperação
internacional, com investimento de R$ 3 milhões em consultoria para a geração de energia
limpa.
O objetivo do Swedfund é
subsidiar estudos para a produção ou geração de biogás e biometano de forma sustentável
com foco na mobilidade urbana, seja por meio da agricultu-

ra (vinhaça de cana de açúcar),
pelos aterros sanitários ou pelas estações de tratamento de
esgoto. Dessa forma, o combustível produzido seria utilizado no transporte público, reduzindo a emissão de poluentes.
A parceria teve início no
fim do ano passado e se intensificou após a participação de
São Paulo na COP 25 em Madrid. Com o acordo assinado,
um comitê gestor dará início
imediato aos trabalhos e elaborará as diretrizes para a contratação dos estudos de viabilidade das atividades envolvidas na cooperação.
“É um novo e importante
relacionamento internacional.

Vamos trabalhar de forma integrada em diversas áreas e
contribuir para novas políticas
públicas de desenvolvimento
sustentável e mudanças climáticas”, enfatizou o secretárioexecutivo da SIMA, Luiz Ricardo Santoro, destacando a importância do início da parceria
entre Brasil e Suécia.
Soluções
A embaixadora da Suécia no
Brasil, Johanna BrismarSkoog, ressaltou que São Paulo é um hub de energia e tem
se destacado na busca de soluções. “Vemos o Estado de São
Paulo muito preocupado com
a sustentabilidade e as soluções

estão chegando a todo o Brasil”, declarou.
Participaram do encontro
para a assinatura do termo de
cooperação Häkan Dahlfors,
diretor de Aceleração de Projetos do Swedfund; Renato Pacheco, cônsul-geral da Suécia
em São Paulo; Glaucio Attorre Penna, subsecretário de Infraestrutura; Julia Ekberg, analista de investimentos do Swedfund Internacional; Andreas
Rentner, adido comercial da
Suécia no Brasil; Victoria Vilela Fernandes, do Conselho de
Comércio da Embaixada da
Suécia e o coordenador de
Óleo, Gás e Biocombustíveis
da SIMA, Ricardo Cantarani.

Saúde monitora 3 casos suspeitos de
coronavírus na Grande São Paulo
A Secretaria de Estado da Saúde de SP está monitorando três
casos suspeitos de coronavírus,
na Grande São Paulo. Na terçafeira (12), foi registrado novo
casos suspeito de paciente adulto da capital, e simultaneamente,
descartado outro caso da cidade
de São Paulo. Portanto, seguem
sob monitoramento dois casos da
capital e um de Barueri.
Até o momento, não há caso
confirmado de coronavírus nem
em São Paulo, nem no Brasil. Os
dados oficiais estão sendo registrados pelos municípios em um
sistema de notificação do Ministério da Saúde.
Conforme definido pela pasta federal, os casos inseridos até
o meio-dia pelos municípios são
divulgados no boletim da mesma data. Já os inseridos posteriormente, são divulgados no balanço do dia seguinte.
Os pacientes considerados
suspeitos estão em isolamento
domiciliar, e seus familiares estão orientados com relação às
medidas necessárias para se prevenirem, como uso de máscaras,
higienização das mãos e não
compartilhamento de objetos de
uso pessoal, bem como sobre os
cuidados requeridos para os pa-

cientes, que incluem hidratação
e a permanência em casa, sem
circulação por outros locais e
evitando contato com familiares
e amigos, por exemplo.
“Estamos descartando casos
suspeitos e seguimos com o
monitoramento, com organismos internacionais e nacionais
de saúde. As equipes seguem
atentas para realizar respostas
rápidas e efetivas quando necessário”, diz a diretora da Vigilância Epidemiológica, Helena
Sato.
É fundamental procurar o
serviço de saúde mais próximo
se a pessoa apresentar sintomas
como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados aos seguintes aspectos epidemiológicos: histórico de viagem em área com circulação do
vírus (consulte os sites indicados no final do texto), contato
próximo caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para
coronavírus.
A investigação dos casos é
realizada pelas secretarias municipais de saúde, com todo
apoio técnico da pasta estadual.
As amostras biológicas dos
pacientes são colhidas pelo hospital onde foram atendidos e en-

viadas para análise no Instituto
Adolfo Lutz.
Os exames consistem numa
análise que detecte o genoma do
vírus, por meio do chamado PCR
(sigla em inglês que significa
“Reação em cadeia da polimerase”). São feitos a partir da a coleta de materiais respiratórios
(aspiração de vias aéreas ou coleta de secreções da boca e nariz), que deve ser realizado pelo
hospital que atendeu o caso suspeito e encaminhado ao laboratório de saúde pública do Estado de São Paulo.
Os resultados são comunicados pelo Lutz ao município de
residência do paciente, responsável por notificar o descarte ou
confirmação do caso.
Dicas de prevenção:
– Cobrir a boca e nariz ao
tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável
para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos
de uso pessoal;
– Limpar regularmente o
ambiente e mantê-lo ventilado;
– Lavar as mãos por pelo
menos 20 segundos com água e

sabão ou usar antisséptico de
mãos à base de álcool;
– Deslocamentos não devem
ser realizados enquanto a pessoa
estiver doente;
– Quem for viajar aos locais
com circulação do vírus deve
evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.
Saúde SP Online:
Sites:
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
www.saude.sp.gov.br
Facebook: https://
www.facebook.com/spsaude/
Twitter: https://twitter.com/
spsaude_
Instagram: https://
www.instagram.com/saude_sp/
Outras informações:
S P :
h t t p : / /
www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencas/
B r a s i l : h t t p : / /
www.saude.gov.br/saude-de-a-z/
novocoronavirus
Mundo: https://
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
situation-reports/

Prefeitura divulga o Índice BIOSAMPA
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
(SVMA), divulgou em seu site
o Índice BIOSAMPA 2019,
que reúne 23 indicadores da
biodiversidade no município.
A metodologia adotada foi
o Índice de Biodiversidade da
Cidade (IBC), do inglês City
Biodiversity Index, também conhecido como Singapore Index
on Cities’ Biodiversity.
Este índice foi adotado
pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)
da Organização das Nações
Unidas (ONU) como um instrumento de medição e comparação
da biodiversidade em cidades. A
partir dele, é possível compreender o estado e evolução dessa biodiversidade para subsidiar o planejamento de estratégias para a
sua conservação e recuperação.

Nesta primeira edição
do índice BIOSAMPA foram
reunidos dados produzidos por
diversos setores da SVMA e seus
parceiros. Com exceção do mapeamento da vegetação, cujo ano
de referência é 2016, todos os
indicadores têm o ano de 2019
como referência.
Realidade
Ao contrário do que algumas
pessoas pensam, as áreas urbanas não são desprovidas de flora
e fauna. Muitas cidades possuem uma rica diversidade biológica, independentemente da localização geográfica e do clima.
Os serviços ecossistêmicos
que a biodiversidade urbana fornece à área local são inúmeros
e, muitas vezes, subvalorizados.
Além da estética, os ecossistemas regulam o suprimento e a
qualidade da água, do ar e do

solo, e moderam a temperatura
ambiente.
O suprimento de água é sustentado por sistemas ecológicos
naturais que armazenam e purificam a água. A vegetação urbana reabastece o oxigênio, retém
o carbono, absorve a radiação
solar, reduz a poluição do ar,
mantém o equilíbrio da água e
regula a temperatura da superfície nas paisagens urbanas através de sombreamento e evapotranspiração. Parques e áreas naturais oferecem oportunidades
recreativas e educacionais aos
residentes e contribuem para a
habitabilidade de uma cidade.
Conhecendo os 23 indicadores
Os 23 indicadores contemplados no Índice BIOSAMPA
estão agrupados em três categorias. Na primeira, relativa à Bio-

diversidade Nativa, os dez indicadores procuram medir a
quantidade e proporcionalidade de espécies e áreas naturais, além de apontar também
a presença de espécies exóticas invasoras (originárias de
outros países que prejudicam
a vegetação nativa).
Nos serviços ecossistêmicos providos pela biodiversidade, ou seja, os bens e serviços obtidos direta ou indiretamente por esses ecossistemas, os quatro indicadores
avaliam a regulação do clima,
estoque de carbono da vegetação, efeito refrescante da vegetação e atividade recreativa
e educacional em parques.
Na Governança e gestão da biodiversidade, nove indicadores
concentram a capacidade da cidade de São Paulo de gerir a sua
biodiversidade.
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Banco Central indica que pode
interromper ciclo de cortes na Selic
O atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na
definição da taxa básica de juros, a Selic. Essa é a conclusão
do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC), que decidiu na semana
passada reduzir a Selic em 0,25
ponto percentual para 4,25% ao
ano.
O Copom afirmou que é “importante” observar os efeitos dos
cortes já feitos na taxa Selic e
indicou que pode interromper o
ciclo de reduções. O atual ciclo
de cortes teve início no fim de
julho de 2019, com queda da taxa
em 0,5 ponto percentual para 6%
ao ano.
“Considerando os efeitos
defasados do ciclo de afrouxamento [redução da Selic] iniciado em julho de 2019, o comitê
vê como adequada a interrupção
do processo de flexibilização
monetária. O Comitê enfatiza
que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do
balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação,
com peso crescente para o anocalendário de 2021”, destacou,

na ata da última reunião, divulgada na terça-feira,(11).
Economia e mercado de
trabalho
Na ata, o Copom diz que dados de atividade econômica divulgados até agora “indicam a
continuidade do processo de recuperação gradual da economia
brasileira”.
O comitê avalia ainda que há
uma “dicotomia” entre a evolução do mercado de trabalho e o
crescimento da produção de
bens e serviços no país.
“Enquanto o mercado de trabalho segue em recuperação gradual, os dados recentes de produção industrial e os indicadores preliminares de investimento tiveram desempenho abaixo
do esperado”, diz o Copom.
Por isso, “pode haver menos
espaço de ociosidade [produção
da economia menor do que sua
capacidade] do que o mensurado por métodos tradicionais”.
Entretanto, ressaltaram alguns membros do Copom, a
ociosidade dos fatores de produção ainda é bastante elevada,
o que é indicado pela dinâmica

dos núcleos de inflação (medida que busca captar a tendência dos preços, desconsiderando efeitos de choques temporários, como a alta recente dos
preços da carne).

Para os preços administrados (regulados pelo governo,
como gás e energia) há “condições benignas” devido aos
reajustes menores nas tarifas
de energia elétrica, informou
o Copom.

Carne
Na ata, o Copom avalia que
os preços da carne subiram de
forma mais intensa do que o esperado no fim de 2019, mas
mostram reversão parcial neste
início de ano.
Com isso, para o Copom, as
projeções do mercado financeiro de curto prazo para a inflação
foram “particularmente afetadas” pela alta do preço da carne.
Já as estimativas para a inflação
em todo o ano de 2020 estão
abaixo da meta e para 2021, ao
redor da meta.
A meta de inflação - definida pelo Conselho Monetário
Nacional - é de 4% em 2020, e
de 3,75% em 2021. O intervalo
de tolerância para cada ano é 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo, ou seja, em 2020, por
exemplo, o limite mínimo da
meta de inflação é 2,5% e o máximo, 5,5%.

Coronavírus
O prolongamento ou intensificação do surto de coronavírus pode levar a economia mundial a uma desaceleração adicional, com impacto sobre os preços de commodities (produtos
primários com cotação internacional) e de “importantes” ativos financeiros (ações, câmbio
e títulos, entre outros). A China
é epicentro do surto de coronavírus que tem se espalhado pelo
mundo. No Brasil, não há casos
confirmados.
“O Copom concluiu que a
consequência desses efeitos [do
surto sobre a economia mundial] para a condução da política
monetária [definição da taxa Selic] dependerá da magnitude relativa da desaceleração da economia global versus a reação dos
ativos financeiros”, afirmou o
Copom. (Agencia Brasil)

Chuva causa prejuízo de R$ 110 mi
ao comércio em São Paulo
As fortes chuvas que caíram
em várias cidades do estado de
São Paulo na segunda-feira (10)
devem geram um prejuízo de R$
110 milhões para o comércio da
região, principalmente na região
metropolitana.
A avaliação foi feita pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP), levando em consideração os setores sensíveis à compra por impulso, como supermercados,
farmácias, vestuário, lojas de artigos esportivos, de livros e revistas, entre outros.
O cálculo leva em conta os
danos causados pelas vias alagadas e a falta de possibilidade de
locomoção, impedindo trabalhadores de chegar às lojas, atrasando sua chegada ou mesmo impe-

dindo-os de sair de casa. A FecomercioSP considerou que as enchentes e os problemas com
transporte público reduziram a
circulação de pessoas nos comércios e de compradores que
vão às lojas no horário de almoço ou no fim do expediente.
“Essas compras por impulso
respondem por uma parte do resultado do comércio. Isso afeta
menos as vendas de eletrodoméstico ou carros, que são compras programadas e que, nesse
caso, foram adiadas. Além disso, muitos varejistas não abriram
as lojas, prevendo um dia mais
fraco de vendas e com pouco
retorno, ou ainda que não teriam funcionários suficientes
para atender todos os clientes”,
ressaltou a Fecomercio, por
meio de nota.

De acordo com a federação,
o montante de R$ 110 milhões
representa 11% da média diária
de vendas do varejo no mês de
fevereiro, ou seja 0,4% das vendas de um mês, na capital paulista, Osasco, Guarulhos e as cidades do ABCD.
“A FecomercioSP entende
que a situação crítica tende a ser
pontual, pois, segundo previsão
meteorológica, mesmo com a
indicação de dias chuvosos pelo
resto da semana, isso não deve
ocorrer na mesma magnitude
que atingiu a região na madrugada desta segunda e que se prolongou por grande parte do dia.
Com isso, o impacto mais expressivo na economia deve se
concentrar apenas nessa data”,
avaliou a entidade.
Ainda segundo os cálculos,

a paralisação das atividades na
Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo
(Ceagesp) ontem, deve geral
prejuízo de cerca de R$ 21 milhões no local. “O faturamento
anual da companhia é de aproximadamente R$ 7,8 bilhões. A
Ceagesp é uma grande central de
abastecimentos e comercialização de produtos como frutas,
legumes, verduras.”
Para a entidade, as chuvas e
as enchentes não devem ter impacto sobre os preços (na inflação), como houve durante a greve dos caminhoneiros em maio
de 2018. “Em princípio, a produção no interior do Estado não foi
afetada. De outra forma, isso poderia agravar a situação e diminuir a oferta de produtos, aumentado os preços”. (Agencia Brasil)

IBGE prevê safra recorde de
grãos, com alta de 2,2%
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
informou na terça-feira (11) que
a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2020
foi estimada em 246,7 milhões
de toneladas, 2,2% acima da safra de 2019, com 5,3 milhões de
toneladas a mais. A pesquisa prevê que a safra brasileira deverá
ser a maior da série histórica do
instituto, iniciada em 1975.
Segundo o levantamento, a
área a ser colhida é de 64,3 milhões de hectares, 1,7% acima

da de 2019 (mais 1,1 milhão de
hectares).
Principais produtos da safra recorde
A estimativa é de recorde na
produção de soja e na safra de
algodão, com aumento de 8,7%
para a soja, com 123,3 milhões
de toneladas, e de 1,6% para o
algodão herbáceo (em caroço),
com 7 milhões de toneladas.
O arroz, o milho e a soja são
os três principais produtos, que,
somados, representaram 93,2%

da estimativa da produção e responderam por 87,2% da área a
ser colhida. Em relação ao ano
anterior, houve acréscimo de
1,3% na área do milho, de 2,4%
na área da soja, de 5,8% para a
área do algodão herbáceo e queda de 2,5% na área de arroz.
É esperada uma queda de
4,4% para o milho, com produção total de produção de 96,2
milhões de toneladas (27 milhões de toneladas de milho na
primeira safra e 69,1 milhões de
toneladas na segunda).

Mato Grosso lidera como
maior produtor nacional de
grãos, com participação de
27,1%, seguido pelo Paraná
(15,8%), Rio Grande do Sul
(14,2%), Goiás (9,9%), Mato
Grosso do Sul (7,9%) e Minas
Gerais (6%), que, somados, representaram 80,9% do total nacional. Com relação à participação das regiões brasileiras, o
Centro-Oeste tem 45,3%; o Sul,
32,6%; o Sudeste, 9,8%; o Nordeste, 8,2%; e o Norte, 4,1%.
(Agencia Brasil)

ICMS e Fundeb dominam pauta
em reunião de governadores
Dois assuntos dominaram a
primeira reunião do Fórum de
Governadores em 2020: a renovação do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
e a forma com que o presidente
Jair Bolsonaro tem se referido às
alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre combustíveis.
O encontro desta terça-feira
(11) contou com a participação
de 22 governadores e do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Antes mesmo de a reunião terminar, os governadores divulgaram
um documento no qual pedem “a
aprovação imediata do novo Fundeb” ao Congresso Nacional. O
prazo de validade do Fundeb termina no fim do ano.
O governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha, coordenador do fórum, disse que, atualmente quem paga a maior parte

do Fundeb em vários estados são
os próprios estados. “Contamos
com a responsabilidade do Congresso Nacional para que o Fundeb seja melhorado e prorrogado, porque precisamos investir
cada vez mais na educação para
melhorar o nível da qualificação
de nossas crianças e adolescentes.”
“Isso é urgente e tem de ser
feito da forma mais rápida, porque envolve questões orçamentárias para o ano que vem, e não
podem ser colocadas de última
hora”, acrescentou Ibaneis.
Segundo a governadora do
Rio Grande do Norte, Fátima
Bezerra, a expectativa é que o
Congresso Nacional vá além da
renovação do fundo. “Os parlamentares têm a compreensão, do
ponto de vista suprapartidário, da
importância que o Fundeb tem. A
ideia é avançar no sentido de torná-lo permanente, enquanto política, e também de ampliar a participação da União”, disse Fátima.

Ainda de acordo com a governadora, a proposta inicial aumentaria essa participação de 10%
para 40% de forma gradativa, em
um prazo de 11 anos. “Mas estamos abertos para a discussão, e
hoje já se fala em algo entre 25%
e 30%”, acrescentou.
Imposto
Na avaliação dos governadores que falaram à imprensa após
o encontro, há um consenso no
sentido de que é inviável a proposta feita pelo presidente Jair
Bolsonaro, de zerar a alíquota do
ICMS incidente sobre a venda de
combustíveis. Além disso, afirmam os governadores, da forma
como o desafio foi apresentado,
acabou prejudicando politicamente os chefes do Executivo nos
estados.
“Houve muita provocação nas
redes sociais, e o debate ficou
muito superficial, não orientando [adequadamente] a população
brasileira. Temos de colocar esse

assunto na posição em que merece. É importante ter responsabilidade para tratar dele porque
um debate superficial não leva a
nenhuma proposta”, ressaltou o
governador do Espírito Santo,
Renato Casagrande.
Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, por sua vez, lembrou que
os governadores cobraram do
ministro da Economia, Paulo
Guedes, “uma demonstração clara de que não há desafio, e que os
servidores públicos não são parasitas”.
Para Witzel, a solução para as
contas dos estados depende do
pacto federativo e da reforma tributária. “Não estamos aqui para
desafio ou duelo, mas para fazer
com que as reformas avancem”,
afirmou.
A pauta do primeiro fórum de
governadores em 2020 abrangeu
também assuntos como plano de
ajuste fiscal, securitização das dívidas dos estados e Fundo de Segurança Pública. (Agencia Brasil)

Guaidó anuncia volta à
Venezuela e pede
mobilização contra o regime
O líder da oposição e presidente do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou na terça-feira (11) que voltará em breve ao país e pediu aos venezuelanos que retomem as mobilizações para derrotar o governo do presidente Nicolás Maduro.
“Temos o apoio e o respeito do mundo. Agora toca-nos a tarefa mais poderosa e fundamental, a que nos trouxe aqui, a de nos
unirmos para que, de uma vez por todas, possamos dizer, com força, que a virtude, a honra e a liberdade cobrem a Venezuela” disse.
O anúncio foi feito em um vídeo divulgado em Caracas. Guaidó estará encerrando viagem iniciada em 19 de janeiro e que
incluiu a Colômbia, Inglaterra, Suíça, Espanha, o Canadá, a França e os Estados Unidos, onde se reuniu com governantes, inclusive com o presidente norte-americano, Donald Trump.
“Regresso à minha pátria com afeto, com o compromisso
dos nossos aliados, com ações e medidas que vão ser executadas
e com o apelo ao nosso povo para reativar a luta e a mobilização
popular”, afirmou o líder da oposição.
Ele disse que assume o seu “papel e responsabilidade, com
todos os riscos que envolve” e chamou os venezuelanos também
a serem “protagonistas da libertação da Venezuela”, acrescentando que é preciso estarem unidos.
“Durante este périplo testemunhamos fatores, governos e
instituições de diferentes estilos, que estão unidos por um compromisso, por uma causa justa: pela Venezuela, pela liberdade.
Internamente devemos conseguir também isso (compromisso),
trabalhar com uma rota clara para derrotar a ditadura, mas, para
que isso aconteça, os venezuelanos, dentro e fora do país, devem
reativar as mobilizações e fazer-nos sentir com força”.
Segundo Juan Guaidó, a ditadura é um perigo para todos no
planeta. “É por isso que os nossos aliados estão dispostos a aumentar a pressão até o nível máximo necessário”, destacou.
Segundo ele, o ano de 2019 deu “recursos, mas também lições
que serviram para renovar e consolidar” a estratégia da oposição.
“A solução só ocorrerá quando conseguirmos, com muita
pressão, eleições presidenciais realmente livres. Para isso, temos o apoio e o consenso do mundo, das principais potências
que se comprometeram a não reconhecer qualquer fraude que a
ditadura tente, como fizeram em 20 de maio de 2018”.
No vídeo, Juan Guaidó diz que os chefes de Estado e de Governo de Inglaterra, Alemanha, França, Colômbia, Canadá, Grécia, Indústria, Holanda e Estados Unidos, apoiam “uma série de
ações e medidas concretas para alcançar a liberdade da Venezuela e acabar com o sofrimento” dos venezuelanos.
Diz ainda estar disposto a fazer tudo o que for necessário
para alcançar os objetivos” e que regressará ao país “com a profunda convicção de que a Venezuela será livre e que poderá deixar de lado a ditadura, a destruição e a dor que ela trouxe.
A crise venezuelana agravou-se desde janeiro de 2019, quando
Guaidó jurou publicamente assumir as funções de presidente interino da Venezuela até conseguir afastar Nicolás Maduro do poder,
convocar um governo de transição e eleições livres no país.
Os Estados Unidos foram o primeiro de mais de 50 países
que manifestaram apoio a Juan Guaidó, entre eles Portugal, uma
posição tomada no âmbito da União Europeia. (Agencia Brasil)

Coronavírus: cientistas
britânicos começam a testar
vacina em ratos
Uma equipe de pesquisadores britânicos anunciou na terçafeira (11) que está testando em ratos uma vacina contra o novo
coronavírus e espera concluir a experiência até o fim do ano.
“Acabamos de injetar em ratos a vacina que criamos a partir
de bactérias e esperamos, nas próximas semanas, determinar a
reação nos ratos, no seu sangue, a sua resposta em termos de
anticorpos contra o coronavírus”, disse um dos pesquisadores à
agência France-Presse (AFP).
A equipe do Imperial College, em Londres, acredita estar entre
as primeiras a avançar com ensaios clínicos em animais, no momento em que a comunidade científica está empenhada em encontrar uma vacina eficaz, já que as atuais não protegem contra o
novo coronavírus.
O desenvolvimento de uma nova vacina é um processo demorado, que pode se prolongar por vários anos até que se prove
que ela é segura e eficaz.
Em declarações à AFP, Paul McKay afirmou que sua equipe
espera ser a primeira a fazer ensaios clínicos em humanos e a
disponibilizar a vacina contra a nova epidemia. As pesquisas partiram do trabalho desenvolvido para o coronavírus da Síndrome
Respiratória Aguda (SARS, na sigla em inglês).
“Quando a primeira fase de ensaios terminar, o que pode demorar alguns meses, poderemos testar imediatamente a eficácia
da vacina em humanos, o que também levará alguns meses”, explicou o cientista, acrescentando que o objetivo é ter uma vacina
viável até o fim do ano.
Em entrevista ao canal britânico Sky News, o coordenador
dos trabalhos, Robin Shattock, admitiu que a vacina não serviria
para combater o atual surto, mas poderá ser importante se houver outro no futuro.
Trabalho conjunto contra o novo coronavírus
Vários cientistas da China, dos Estados Unidos, da Austrália
e Europa trabalham juntos contra o tempo, para encontrar um
produto que combata o novo coronavírus, detectado em dezembro de 2019 em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei
(centro), e que já causou mais de 1.000 mortes.
Segundo a agência chinesa Xinhua, uma universidade de Xangai também iniciou testes em ratos no domingo (9).
À AFP, Paul McKay reconheceu que o trabalho dos vários
países traduz um esforço conjunto da comunidade científica, numa
“corrida colaborativa” para encontrar a nova vacina. Ele lembrou
que “os chineses, assim que sequenciaram o genoma, partilharam-no livremente com todo o mundo”.
A epidemia já causou 1.018 mortos, dos quais 1.016 na China continental, onde são registrados mais de 42 mil infectados.
O balanço é superior ao da SARS, que entre 2002 e 2003
causou a morte de 774 pessoas em todo o mundo, a maioria na
China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.
Na Europa, são notificados, desde segunda-feira (10) 43 infectados, com quatro novos casos detectados no Reino Unido,
onde a propagação do vírus foi declarada uma “ameaça séria e
iminente para a saúde pública”. (Agencia Brasil)
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Congresso faz acordo com governo
e derrubará vetos da LDO 2020
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, anunciou que
o Congresso derrubará os vetos
do presidente Jair Bolsonaro à
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No início da tarde,
Alcolumbre e o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estiveram com o ministro da Secretaria de Governo,
Luiz Eduardo Ramos, e fecharam um acordo.
Após o encontro, o presidente do Senado anunciou, pelo
Twiter, a derrubada dos vetos.
“Após reunião com o ministro
Luiz Eduardo Ramos, presidente Rodrigo Maia e líderes do
governo no Congresso, foi acordada a derrubada de dispositivo

OMS nomeia infecção por
coronavírus de Covid-19
A infecção provocada pelo
novo coronavírus detectado na
China passa a ter o nome oficial de Covid-19. A decisão foi
anunciada na tarde d segundafeira (11), em Genebra, pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), no início de um encontro de especialistas internacionais. O nome é um acrônimo
do termo ”doença por corona
vírus” em inglês – CoronaVirus Deceased 2019.
Na abertura do encontro, o
diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom, anunciou que dentro
de um ano e meio poderá estar
disponível uma vacina para tratar a doença.
Segundo ele, o novo vírus é
“mais poderoso do que qualquer ataque terrorista” e defendeu a necessidade de utilizar
“todas as armas disponíveis”
para combatê-lo.
Francisco George, especialista em saúde pública e antigo diretor-geral de Saúde, dis-

se que este é o tempo da Ciência e enfatizou a importância da
troca de informação entre cientistas, investigadores e peritos em saúde pública.
Segundo um comunicado
da OMS, os especialistas vão
se basear na pesquisa dos tipos
de coronavírus que provocaram
a Síndrome Respiratória Aguda (Sars) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers)
para identificar lacunas e prioridades de investigação.
O objetivo é que haja coordenação na investigação para
que se descubra a fonte exata
do surto, que começou na cidade chinesa de Wuhan, bem
como acelerar o desenvolvimento de uma vacina e de medicamentos específicos.
A OMS espera que deste
fórum resulta uma agenda global de investigação sobre o
novo coronavírus, com prioridades e projetos definidos.
(Agencia Brasil)

vações para a agropecuária e com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Rodrigo Maia mostrou-se
satisfeito com o acordo. Para
ele, isso indica que o Congresso poderá dar um andamento célere em matérias consideradas
importantes pela Câmara, pelo
Senado e pelo governo federal.
“O importante é que amanhã a
gente tenha uma votação tranqui-

la, aonde o governo e o Parlamento votarão no mesmo encaminhamento, mostrando unidade e harmonia nesse início de
ano”, disse.
“É uma demonstração clara
que há um grande espaço para que
a gente possa aprovar, no primeiro semestre ainda, tanto a reforma tributária, como a reforma
administrativa, como as três
PECs que estão no Senado e
quando chegarem na Câmara serão tratadas com toda urgência
que são necessárias”, completou.
A sessão conjunta do Congresso, a ser presidida por Alcolumbre, está prevista para esta
quarta-feira (12), às 14h. (Agencia Brasil)

STF aceita denúncia de peculato
contra deputado João Bacelar Filho
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Prioridade é reformular
programa habitacional,
diz Rogério Marinho

O novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, tomou posse na tarde
da terça-feira (11), em concorrida cerimônia no Palácio do
Planalto, em Brasília. Além do
presidente Jair Bolsonaro e diversos ministros, a posse também foi acompanhada pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre; da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias
Toffoli. Após a solenidade, Marinho disse que uma das prioridades será retomar o processo
de reformulação do programa
Minha Casa Minha Vida, principal política habitacional do governo federal.
“Esse é um momento de buscarmos, primeiro, o que já foi
tratado pelo ministro anterior,
pelos diversos órgãos do governo
que têm afinidade com a área,
continuarmos esse processo de
consulta junto à sociedade civil,
principalmente o setor de construção civil, que emprega de forma intensiva e é um setor importante e estratégico, e submetermos as possibilidades ao presidente da República para termos uma
definição, espero que isso seja o
mais breve possível”, afirmou.
Uma das propostas que estavam em estudo pelo governo é a
possibilidade dar ao beneficiário do programa mais liberdade
para definir como será o imóvel.
No atual formato, quem é contemplado, em qualquer das faixas do programa, recebe a casa
pronta da construtora. Com
o novo programa, que deve mu-

do veto presidencial que trata
sobre alterações na LDO 2020.
Outros vetos da pauta serão mantidos como parte do acordo. Isso
vai assegurar a impositividade do
Orçamento, o poder de deliberar sobre ele, restabelecendo o
que é de direito do Parlamento”.
No final do ano passado,
Bolsonaro vetou trecho da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de
2020 que equiparava as emendas
feitas pelo relator e pelas comissões no Orçamento às emendas
individuais e as de bancada, que
são obrigatórias e têm prazo de
90 dias para serem empenhadas.
Outro veto que será derrubado proíbe contingenciamento de
despesas com pesquisas e ino-

dar de nome, o beneficiário receberá um voucher (documento
fornecido para comprovar um pagamento ou comprovante que dá
direito a um produto) para definir
como a obra será tocada, o que
inclui a escolha do engenheiro e a
própria arquitetura do imóvel.
Ex-deputado federal, Marinho é filiado ao PSDB e foi um
dos principais articuladores do
governo na aprovação da reforma da Previdência, no ano passado, quando era secretário especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia. A
pasta que ele passa a comandar a
partir de agora atua em áreas
como habitação popular,
de infraestrutura urbana e segurança hídrica.
“Esse momento é o de conhecer todo o acervo de obras e de
ações que o ministério detém. É
uma agenda extremamente ampla,
estamos falando desde a questão
da mobilidade urbana, até a segurança hídrica, em especial
questão da transposição do Rio
São Francisco e outras obras
igualmente importantes. Estamos
falando também de habitação, saneamento básico, e defesa civil”,
disse Rogério Marinho sobre os
desafios à frente da pasta.
Marinho substituiu o engenheiro da computação Gustavo
Canuto, que é o novo diretorpresidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), estatal que
fornece soluções de tecnologia
para o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). (Agencia Brasil)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na terça-feira (11), por unanimidade, aceitar denúncia e tornar o deputado João Bacelar Filho (PL-BA) réu pelo crime de
peculato. Ele é acusado pelo
Ministério Público Federal
(MPF) de ter lotado sua empregada doméstica como assessora
parlamentar, entre os anos de
2007 e 2011.
O deputado também é acusado de lotar uma funcionária de
uma de suas empresas em seu
gabinete. Dessa maneira, as
duas tinham os salários pagos
com recursos públicos, embora prestassem serviços particulares ao deputado, uma
delas na casa de sua família

em Salvador, segundo a denúncia.
Ainda segundo o MPF, a empregada Maria do Carmo disse
que trabalhou para o pai do denunciado e atualmente presta
serviços para a mãe de João Bacelar Filho. Ela também teria
dito nunca ter ido à Câmara dos
Deputados.
Já Norma Suely Ventura da
Silva, apesar de lotada como secretária parlamentar, seria funcionária da empresa Embratec,
construtora de Bacelar Filho,
além de ser sócia dele em outras empresas, conforme a denúncia. Ela também se tornou ré
por peculato.
Durante o julgamento, a
defesa de Bacelar Filho ale-

gou que uma das testemunhas
ouvidas seria uma irmã com
notória inimizade pelo deputado, e que a empregada Maria do Carmo seria pessoa de
grande simplicidade, que teria
sido enganada com “perguntas
capciosas” feitas pelos investigadores.
“O que se pretende aqui com
o fornecimento da denúncia é
tornar indícios imprestáveis em
provas”, disse o advogado Bruno Rodrigues. O defensor Lucas
de Castro Rivas, que representa
Norma Suely, também alegou
inépcia da denúncia, que para ele
teria se baseado no depoimento
de pessoas que não tinham conhecimento do trabalho externo
exercido por ela.

Para o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, há
dúvida razoável que justifica a
abertura de ação penal do deputado, diante dos depoimentos de
funcionárias do gabinete dele
em Salvador, que disseram não
conhecer as assessoras tidas
como fantasmas.
“Não é cabido entender que
pessoas que trabalham no mesmo local, que trabalham como
assessoras parlamentares no escritório de Salvador, no mesmo
intervalo de tempo, não se conheçam”, disse Moraes ao aceitar a denúncia. Seguiram o relator os ministros Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello e Rosa Weber. (Agencia Brasil)

País investiga 8 casos de Covid-19,
33 suspeitas foram descartadas
O Ministério da Saúde informou na terça-feira (11) que
investiga oito casos que se enquadram na definição de infecção por coronavírus no
país. Os casos estão distribuídos nos seguintes estados:
Minas Gerais (1), Paraná (1),
Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (1), São Paulo (3).
Em coletiva de imprensa
na sede do Ministério, em
Brasília, o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Júlio
Croda, informou ainda que
deram negativo todos os testes para detectar infecção por
coronavírus nos brasileiros e

estrangeiros que vieram da
China para o Brasil, no domingo (9). Também deram negativo os testes realizados na
equipe que acompanhou a operação de repatriação do grupo
de Wuhan, epicentro do surto
de coronavírus, para a Base
Aérea de Anápolis, em Goiás,
onde o grupo passa por
um período de quarentena de
18 dias.
De acordo com os dados
mais recentes do Centro de
Operação de Emergência em
Saúde Pública, os casos descartados para investigação de
possível infecção humana pelo
novo coronavírus aumentou de

32, na segunda-feira (10), para
33, nesta terça-feira (11). Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas
com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.
Histórico
Os coronavírus são conhecidos desde meados dos anos
1960 e já estiveram associados
a outros episódios de alerta internacional nos últimos anos.
Em 2002, uma variante gerou
a síndrome respiratória aguda
grave (Sars) que também teve
início na China e atingiu mais

de 8 mil pessoas. Em 2012, um
novo coronavírus causou uma
síndrome respiratória no Oriente Médio que foi chamada de
Mers.
A atual transmissão foi
identificada em 7 de janeiro.
O escritório da Organização
Mundial de Saúde (OMS) na
China buscava respostas para
casos de uma pneumonia de
etiologia até então desconhecida que afetava moradores na
cidade de Wuhan. No dia 11 de
janeiro foi apontado um mercado de frutos do mar como o
local de origem da transmissão.
O espaço foi fechado pelo governo chinês. (Agencia Brasil)

Supremo mantém soltura de
ex-secretário de Cabral
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na terça-feira (11) manter
a soltura do ex-secretário de
Obras do Rio de Janeiro Hudson Braga, que integrou a equipe do ex-governador Sérgio
Cabral. Braga foi preso durante as investigações da Operação Calicute, da Polícia Federal (PF), por determinação do
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal no Rio, mas foi beneficiado por um habeas
corpus concedido pelo ministro
Gilmar Mendes.
Ao conceder o habeas corpus, em maio de 2018, Gilmar
Mendes entendeu que a prisão
preventiva de Hudson não se justificava mais após a sentença que

o condenou a 27 anos de prisão
por corrupção passiva, lavagem
de dinheiro e organização criminosa. A prisão foi substituída por medidas cautelares,
como proibição deixar o país,
recolhimento noturno e obrigação de comparecer à Justiça
quando for chamado.
O colegiado julgou, nesta
tarde, recurso protocolado pela
Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a decisão de
Gilmar Mendes. De acordo com
a PGR, as acusações contra o exsecretário são de “extrema gravidade”. Pelas investigações,
Hudson Braga teria participação
no esquema de corrupção durante o governo de Cabral.
Na análise do caso, houve um

empate de 2 a 2 na votação do
colegiado. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski manifestaram-se pela
manutenção da liberdade e Edson Fachin e Cármen Lúcia,
pela prisão. Diante do empate, prevaleceu a situação mais
benéfica ao investigado. O colegiado é composto por cinco
ministros, mas Celso de Mello está em licença médica até
19 de março e não está participando das sessões.
A Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato no
Rio, investigou o desvio de
recursos públicos federais em
obras realizadas pelo governo de Cabral, que é réu em
mais de 30 ações penais em

tramitação na Justiça. Ele foi
condenado em cinco processos, que somam mais de 200
anos de reclusão e está preso.
Empresário
Na mesma sessão, a Segunda Turma manteve a decisão do
ministro Gilmar Mendes que
mandou soltar o empresário
Gustavo Estellita, preso em
agosto de 2018 pelo suposto
envolvimento em fraudes nas
licitações para fornecimento
de material para a área da saúde do estado do Rio. Estellita
também havia sido preso por
determinação do juiz federal
Marcelo Bretas, mas foi solto
em setembro do ano passado.
(Agencia Brasil)

Brasil e Paraguai assinam acordo
de livre comércio automotivo
O Brasil e o Paraguai assinaram, na terça-feira (11), o acordo de livre comércio automotivo.
Pelo acordo, as peças e os veículos vendidos pelos dois países terão tarifas mínimas ou zeradas,
mas o intervalo para o livre comércio variará entre os dois países.
Os produtos automotivos
paraguaios, peças e veículos, terão livre comércio imediato no
Brasil. Os produtos brasileiros,
no entanto, serão taxados em até
2% no Paraguai. As tarifas cairão gradualmente, por meio da
aplicação de margens de preferências, até a liberação total do
comércio no fim de 2022.

O acordo havia sido firmado
em dezembro, na reunião de Cúpula do Mercosul, em Bento
Gonçalves (RS). No entanto, só
foi oficializado na terça-feira
(11). Esse foi o último de uma
série de acordos de revisão do
comércio automotivo entre o
Brasil e os países do Mercosul.
O país assinou acordos semelhantes com a Argentina, no ano
passado, e o Uruguai, em 2015.
Pelo acordo com o Paraguai,
o comércio será liberado mais
rapidamente do que com a Argentina, que prevê o livre comércio automotivo apenas a partir de
2029. Assinado em 2015, o acor-

do com o Uruguai eliminou as
cotas de comercialização e permitiu a exportação sem imposto
de todos os automóveis com mínimo de conteúdo regional sendo 55% de conteúdo fabricado no
Mercosul para os carros vendidos pelo Brasil e 50% para os
vendidos pelo Uruguai.
As condições valem por
tempo indeterminado ou até que
todo o setor automotivo se adapte ao regime geral do Mercosul,
que prevê tarifa externa comum
(TEC) em 11 níveis tarifários,
cujas alíquotas variam de 0% a
20%, com escalonamento. Insumos têm alíquotas mais baixas e

produtos com maior grau de elaboração, alíquotas maiores.
Segundo os ministérios da
Economia e das Relações Exteriores, o comércio de produtos
automotivos entre Brasil e Paraguai é baixo, mas tem crescido consideravelmente na última
década, principalmente por causa das exportações brasileiras de
automóveis e das importações
brasileiras de autopeças (principalmente de chicotes elétricos).
No ano passado, o Brasil exportou US$ 415 milhões para o Paraguai e importou US$ 235 milhões em produtos automotivos.
(Agencia Brasil)
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Fechada desde segunda-feira (10) por causa das fortes chuvas que atingiram São Paulo, a
Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) pode ser reaberta em 24 horas, período necessário para que seja terminada
a limpeza do local, disse na
terça-feira (11) o presidente
da empresa, Johnni Hunter
Nogueira.
Segundo ele, a enchente
trouxe “grande transtorno”
para a companhia. “Vamos trabalhar com previsão de que,
em mais ou menos em 24 horas, o mercado esteja totalmente aberto”, disse.
“Fechamos o mercado para a
entrada dos produtos. Para os
caminhões carregados [que estão chegando com mercadorias]
abrimos portões extras nos
[portões] 7 e 18, onde esses caminhões estão sendo alojados
até o mercado funcionar. E contratamos guincho para a retirada
de vários veículos que permaneceram na companhia durante o
alagamento [um total de quase
250 veículos]”, disse o presidente da Ceagesp.

A estimativa é que os atacadistas tenham prejuízo de aproximadamente R$ 20 milhões.
Sete mil toneladas de produtos
foram perdidas, segundo o responsável pela área de economia
da companhia, Flávio Godas. Os
setores mais atingidos pela enchente foram as frutas, as verduras e os legumes. As áreas de
pescados e flores não registraram problemas. Com a terça-feira parada, sem comercialização
dos produtos, o prejuízo é estimado em até R$ 4 milhões.
“Por sorte, de domingo
para segunda, o estoque é menor
para o mercado em função
do domingo não haver comercialização. Os estoques eram baixos e os produtos que chegaram
foram, juntamente com esse estoque baixo, os mais afetados”,
disse Godas.
Godas pede que os produtores rurais [estimados em 25 mil]
que abastecem o entreposto
não coloquem seus produtos
em trânsito antes de se comunicar com o permissionário.
“Não iniciem o trajeto até a
Ceagesp sem falar com os permissionários, o destino deles
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Fechada após enchente, Ceagesp
deve reabrir em 24 horas

Ceagesp
aqui dentro”, disse.
Segurança alimentar e
abastecimento
Os portões do Entreposto
continuam fechados para entrada e saída de mercadorias, até
que a situação dentro do mercado esteja normalizada. O presidente afirma ainda que o fechamento reforça medidas de segurança alimentar, para que nenhum alimento contaminado seja
comercializado e chegue indevidamente à mesa do consumi-

dor. Todos os alimentos que estão no local estão sendo levados
a um aterro, sob fiscalização,
para impedir que sejam consumidos.
“A população tem que ficar
tranquila quanto aos alimentos
que saem daqui. Existe controle
muito grande dos alimentos que
estão aqui. A empresa se responsabiliza totalmente com o que
está aqui dentro. Não existe risco de contaminação ou de desabastecimento”, ressaltou o presidente da empresa.

Indústria paranaense tem o
maior crescimento do País
A produção industrial paranaense cresceu 5,7% em 2019
no comparativo com o ano anterior, maior evolução do País,
segundo dados divulgados na terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas oito dos 15
locais pesquisados variaram positivamente entre os dois anos,
enquanto a indústria nacional
recuou 1,1%.
Na variação mensal entre
novembro e dezembro de 2019,
o setor cresceu 4,8% no Paraná, também o maior resultado do
Brasil. Nesse índice apenas o
Pará (2,9%) e a Região Nordeste (0,3%) registraram crescimento, enquanto o acumulado
nacional apontou recuo de 0,7%.
Já entre dezembro de 2019 e
dezembro de 2018, a indústria
local cresceu 2,5% e se posiciona entre os melhores resultados neste indicador.
Para o governador Carlos
Massa Ratinho Junior, o desempenho industrial paranaense resulta da capacidade técnica, de
pessoal e de investimento do
setor. “É um número que mostra
a força econômica do Paraná e
se sobressai no setor no País. A
indústria é importante porque
emprega muito e é a base da evolução tecnológica”, afirmou. “O
crescimento do setor é um termômetro da confiança do setor
empresarial e de como o Estado
evolui rapidamente”.
O governador destacou, ainda, a atração de R$ 23 bilhões
em projetos privados para o Estado em 2019, o que tende a aumentar o volume da produção
industrial nos próximos anos.
Neste ano já foi anunciado um
investimento de R$ 650 milhões
da Prati-Donaduzzi em uma nova
planta em Toledo, no Oeste.
“Para manter esse ritmo econô-

mico há um esforço de todo o
Governo do Estado em atrair investimentos, gerar empregos,
descomplicar os trâmites burocráticos e aumentar a nossa capacidade produtiva”, complementou Ratinho Junior.
O resultado acumulado do
ano (5,7%) é o maior do Paraná
desde 2011, quando a indústria
cresceu 11,2% em relação a
2010. Nos últimos oito anos
foram quatro índices negativos
(2012, 2014, 2015 e 2016). Em
2018, contra igual período de
2017, o resultado foi de 1,4%.
Os maiores avanços do ano
passado foram em veículos automotores, reboques e carrocerias (25,7%), máquinas e equipamentos (9,5%), alimentos
(8,8%), produtos de metal
(7,1%) e máquinas, aparelhos e
materiais elétricos (5,3%). Nos
setores automotivo e alimentício, bases consolidadas da economia estadual, os índices paranaenses também foram os maiores do País. No Brasil, os crescimentos foram de 2,1% e
1,6%, respectivamente.
A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias também conquistou o maior resultado acumulado dos últimos oito anos (entre janeiro e
dezembro). A fabricação de alimentos alcançou resultado ainda mais expressivo nessa mesma base comparativa: o crescimento de 8,8% em relação a
2018 é o maior de toda a série
histórica do IBGE, desde 2002.
O pesquisador Julio Suzuki
Júnior, do Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), aponta que
os resultados do Estado são reflexos do dinamismo local. “A
diferença entre os resultados do
Paraná e do Brasil reflete o alto
patamar de produtividade, inova-

ção e investimento de várias atividades industriais do Estado,
abrangendo desde o ramo automotivo até a agroindústria”, destacou. “O desempenho paranaense é surpreendente não apenas
por conta do resultado do exercício completo de 2019, mas
devido também à pujança apresentada no final do ano passado,
quando a maioria dos estados
apresentou números desfavoráveis”.
Além do Paraná, registraram
crescimento industrial no acumulado do ano Amazonas (4%),
Goiás (2,9%), Rio Grande do
Sul (2,6%), Rio de Janeiro
(2,3%), Santa Catarina (2,2%),
Ceará (1,6%) e São Paulo
(0,2%).
O Produto Interno Bruto
(PIB) da indústria paranaense
cresceu 2,3% no acumulado dos
três primeiros trimestres de
2019, segundo o Ipardes. Também houve crescimento de
1,89% no 3º trimestre na comparação com o mesmo período
de 2018. A projeção do instituto para o PIB estadual de 2019,
com todos os setores econômicos, é de crescimento de 0,7%.
Variação mensal também
foi a mais elevada do País
O Paraná também apontou o
avanço mais elevado do País no
mês de dezembro em relação a
novembro, com crescimento de
4,8%. A evolução do Estado interrompeu ciclo de duas quedas
(outubro e novembro) e foi o
maior índice do ano, que teve
oito variações positivas mês a
mês. Pará (2,9%) e a Região
Nordeste (0,3%) também registraram índices positivos nesse
comparativo.
Em relação a dezembro de
2018, o Paraná oscilou positivamente em 2,5%, quinto me-

lhor resultado do País, atrás de
Amazonas (12,2%), Ceará
(4,5%), Rio de Janeiro (4,5%)
e Região Nordeste (3,8%). Espírito Santo (-24,8%) e Minas
Gerais (-13,6%) assinalaram os
recuos mais intensos nesse contexto.
Produção nacional recua
1,1%
Após dois anos de expansão,
a produção industrial brasileira
recuou 1,1% em 2019, na comparação com o ano anterior. Em
2018, a indústria havia crescido
1%. Nos últimos dez anos, foram cinco altas (2010, 2011,
2013, 2017 e 2018) e cinco baixas (2012, 2014, 2015, 2016 e
2019).
Segundo o IBGE, entre as
dez atividades que apontaram
ampliação na produção, as principais influências foram registradas por produtos alimentícios (1,6%), veículos automotores, reboques e carrocerias
(2,1%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,7%), produtos de metal
(5,1%) e bebidas (4%).
As maiores quedas foram
das indústrias extrativas (-9,7%),
manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-9,1%), equipamentos de
transporte (-9,0%), produtos de
madeira (-5,5%) e celulose, papel e produtos de papel (-3,9%).
Em dezembro do ano passado, a produção industrial nacional recuou 0,7% em relação ao
mês anterior. Em relação a dezembro de 2018, a indústria caiu
1,2%. Com esses resultados, o
setor industrial recuou tanto no
fechamento do quarto trimestre
de 2019 (0,6%), como no acumulado do segundo semestre do
ano (0,9%), contra iguais períodos do ano anterior.(AENPR)

Participação estrangeira em licitações
nacionais é simplificada
Em um esforço para liberalizar as compras de bens e de
serviços pelo governo, o Ministério da Economia simplifica a
participação de empresas estrangeiras em licitações públicas
nacionais. Publicada nesta terçafeira (11) no Diário Oficial da
União, a Instrução Normativa
10 do Ministério da Economia
desburocratizou a presença de
empresas externas nas concorrências federais.
As novas regras entrarão em
vigor em 11 de maio. De acordo
com a instrução normativa, as
empresas estrangeiras deverão
abrir um Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ) no Brasil
somente a partir da assinatura do
contrato, não antes da licitação.
Dessa forma, os fornecedores
estrangeiros podem participar
livremente das concorrências,
só precisando constituir representante legal no país na execução do contrato.

Para participar de uma licitação pública nacional, a única
exigência será a inclusão da empresa estrangeira no Sistema de
Cadastramento Unificado de
Fornecedores (Sicaf). No entanto, segundo o Ministério da Economia, a simplificação não traz
riscos em caso de descumprimento do contrato porque a empresa, ao constituir CNPJ no
momento da assinatura, está passível de responder a processos
administrativos e judiciários.
De acordo com o Ministério
da Economia, a simplificação
aumentará a concorrência e deverá traduzir-se na redução de
preços e na melhoria da qualidade do produto ou do serviço. A
pasta promoveu uma consulta
com órgãos que compram de
empresas estrangeiras e constatou que a exigência de CNPJ e
representante legal no país era o
principal gargalo nas licitações.
A medida, informou o minis-

tério, atingirá 99% dos processos de compras públicas do Poder Executivo Federal, inclusive as compras de bens e serviços comuns, atualmente realizadas por meio de pregão eletrônico. As obras licitadas pelo regime diferenciado de contratações (RDC) eletrônico também
estarão submetidas à nova regra.
Em setembro, o governo tinha retirado a exigência de tradução juramentada para o cadastro da empresa estrangeira no
Sicaf. Conforme o Decreto
10.024/2019, as exigências de
habilitação com tradução livre
passaram a ser aceitas para a adesão ao sistema. Somente se o
vencedor da licitação for estrangeiro, será obrigatória a tradução juramentada para a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços.
As compras públicas do governo federal são realizadas no
Portal Comprasnet. Com as no-

vas regras, será possível ter acesso ao sistema e inscrever-se nas
licitações em qualquer lugar do
mundo. Em seguida, a plataforma de licitações será traduzida
para o inglês, para facilitar a participação de fornecedores internacionais.
Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, em janeiro, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, tinha
anunciado a intenção de o
Brasil aderir ao Acordo de Compras Públicas (GPA, na sigla em
inglês) da Organização Mundial
do Comér cio (OMC). Com 48
países integrantes até agora, o
GPA tem como objetivo promover a abertura mútua das
compras governamentais (realizadas pelo setor público), sem
distinção de origem, imposição
de barreiras para itens importados ou margem de preferência
para produtos domésticos.
(Agencia Brasil)

“Não enxergamos, nesse primeiro momento, risco de desabastecimento porque o dia em
que isso aconteceu foi
no domingo para segunda-feira,
quando o estoque era baixo e os
boxes ainda não tinham recebido a mercadoria. As mercadorias seriam recebidas na segundafeira. O volume comercializado
na segunda-feira também é menor. Então isso não acarretaria
muito em desabastecimento e
risco de [aumento] de preço [dos
produtos]”, disse o presidente.
De acordo com Rubens
Reis, gerente de mercado da
Ceagesp, a companhia comercializa, por dia, de 10 a 11 mil
toneladas. “Esse produto ou
está na região produtora ou
está no meio do caminho.
Sendo restabelecida a Ceagesp, esse produto começa a
chegar. Vamos trabalhar arduamente para poder escoar o
mais rápido possível, com abertura durante 24 horas”, disse.
“O problema de desabastecimento eu acho pouco provável
[de acontecer]”, ressaltou.
Nogueira disse que as equipes estão trabalhando 24 horas

para tentar agilizar o processo de
limpeza do local. Os turnos das
equipes de segurança e fiscalização também foram aumentados. “Nossa maior preocupação
foi com o descarte desses alimentos. Todos os permissionários que estavam envolvidos, orientados pela companhia, e junto
com as nossas equipes, estão
descartando os alimentos que
poderiam estar contaminados
pelas águas. Orientamos eles a
fazer o descarte, que será feito
para um aterro sanitário. E contratamos mais caminhões, carregadeiras e máquinas para que isso
seja feito da forma mais breve
possível”.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
apontaram que São Paulo teve
a pior chuva em quase 40 anos.
Desde 1983 não chovia tanto
em um só dia.
O Entreposto Terminal de
São Paulo (ETSP) da Ceagesp
está localizado em área baixa,
na zona oeste da capital, muito
próxima aos rios Pinheiros e
Tietê, região constantemente
suscetível a alagamentos.
(Agencia Brasil)

Dólar fecha a R$ 4,326,
no maior nível desde
criação do real
Em mais um dia de oscilações no câmbio, o dólar subiu
novamente e voltou a fechar
no maior valor nominal desde
a criação do real. Nesta terçafeira (11), o dólar comercial
encerrou a sessão vendido a
R$ 4,326, com alta de R$
0,006 (+0,13%).
A divisa, que tinha caído na
segunda-feira, começou o dia
em baixa, mas inverteu a tendência e passou a subir a partir do início da tarde. Na máxima do dia, por volta das
15h30, a cotação chegou a R$
4,338. Desde o começo do
ano, o dólar acumula valorização de 7,81%.
O Banco Central (BC) não
tomou novas medidas para segurar a cotação. Hoje, 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. O leilão
faz parte da rolagem de US$ 13
bilhões de swap que venceriam
daqui a dois meses.
No mercado de ações, o dia
foi marcado pela recuperação.
Depois três sessões seguidas de
queda, o índice Ibovespa, da B3
(antiga Bolsa de Valores de São
Paulo), que ontem tinha fechado no menor nível em quase
dois meses, voltou a subir. O indicador encerrou esta terça-feira aos 115.370 pontos, com
forte alta de 2,49%.
Nos últimos dias, o dólar
subiu em nível global, principalmente diante das moedas de países emergentes, depois da di-

vulgação 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.
Na China, o receio de que o
surto de coronavírus traga impactos para a segunda maior
economia do planeta continua a
afetar o mercado financeiro. O
confinamento dos habitantes de
diversas cidades afetadas pela
doença reduz a produção e o
consumo da China. No entanto,
o anúncio de um caso de cura
em um britânico animou as bolsas de valores em todo o planeta, por causa da perspectiva de
que o impacto sobre a economia global seja menor que o
esperado.
Entre os fatores domésticos
que têm provocado a valorização do dólar, está a decisão recente do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central de reduzir a taxa Selic
– juros básicos – para 4,25% ao
ano, o menor nível da história.
Juros mais baixos desestimulam a entrada de capitais estrangeiros no Brasil, também puxando a cotação para cima.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Flex Gestão de Relacionamentos S.A.
CNPJ/MF nº 10.851.805/0001-00 - NIRE nº 3530051041-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada no Dia 23/01/2020
1. Data, hora e local: No dia 23/01/2020, com início às 09:30hs, na sede social da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. (“Companhia”),
sociedade anônima, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, Conjunto 142, Itaim Bibi, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF
10.851.805/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP/NIRE 3530051041-1. 2. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social. Presentes à assembleia, pela Acionista Via BC Participações Ltda., o Sr. Topázio
Silveira Neto, e pela Acionista Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, por Stratus Gestão de
Carteiras Ltda., o Sr. Alberto Costa Sousa Camões, havendo, assim, 100% de quórum para votação das matérias a serem discutidas na ordem
do dia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Topázio Silveira Neto que nomeou como secretário o Sr. Alberto Costa Sousa Camões.
4. Ordem do Dia: Alteração na presidência do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: lnstalada a presente assembleia,
procedida à leitura da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram pela nomeação do Sr. Topázio Silveira Neto como Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Ladislau Zavadil Neto, exercendo o Sr. Topázio Silveira Neto a presidência do Conselho
até o dia 30/04/2020, ou até a próxima AGO que aprovar as contas do exercício de 2019, ou, ainda, até que ocorra a próxima assembleia de
nomeação de membros do Conselho de Administração, o que ocorrer primeiro. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e como
ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme,
foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. Mesa: Presidente: Topázio Silveira Neto; Secretário: Alberto Costa Sousa
Camões. Acionistas Presentes: Via BC Participações Ltda. e Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia.
São Paulo/SP, 23/01/2020. Mesa: Topázio Silveira Neto - Presidente, Alberto Costa Sousa Camões - Secretário. Acionistas: Via BC
Participações Ltda. Por: Topázio Silveira Neto, Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategia - Por:
Stratus Gestão de Carteiras Ltda. JUCESP nº 61.853/20-3 em 30/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1000922-93.2015.8.26.
0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias
Almeida de Filippo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Valdez dos Santos Coutinho,Neuza Soares Aguiar Coutinho,Osvaldo dos
Reis,Wilma Lobão dos Reis,Clóvis de Souza Dias Junior,Leão Benedito de Araújo Novaes,Maria Helena Cardozo de Mello Novaes,
Alfredo Avella,Rosa Ricciardone Avell,Gnetil Freire Macedo,Irene Justina Aire e Laurita Reis,réus ausentes,incertos,desconhecidos,
eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Maria Gema Ferreira de Santana ajuizou ação de USUCAPIÃO,visando a titularidade de domínio do imóvel situado à Rua Jorge Guerra,nº84-A e 84-B,Vila Matilde - São Paulo/SP, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [11,12]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0010790-79.2019.8.26.0001 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER NISALUX COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO inscrita no CNPJ sob o nº 04.876.844/0001-51 para que no prazo
de quinze dias, após a publicação do edital, efetue o pagamento da quantia devida (R$ 276.850,67
(duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), atualizado até
setembro de 2019). Caso não efetue o pagamento, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios
de 10% sobre o total da dívida, conforme dispõe o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo supra, sem o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 525, do
Código de Processo Civil, iniciar-se-á, de imediato, o prazo de 15 dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o
SUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXOR%H
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
DE EQUIPAMENTOS
A Devanlay Ventures do Brasil Com. Imp. Exp. e Part.
Ltda, CNPJ 08.229.030/0001-86, localizado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 11º andar, São Paulo/SP, declara para devido ﬁns o Extravio dos Equipamentos de Marca BEMATECH - Modelo: MP-2100 TH FI. Número de Série:
BE050869200100014771 E BE050869200100019249.
Boletim de ocorrência nº 1056/2020 E 1057/2020.
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Payments Holding S.A. - CNPJ/MF nº 26.917.126/0001-19 - NIRE 35300504879

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01.03.2019
1. Data, hora e local: Ao 1º.03.2019, às 14 hs, na sede da Payments Holding S.A., na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco B, 3º andar, conjuntos 31/32, Edifício Padauiri, CEP: 06454-000, Alphaville, na cidade de Barueri/SP (“Companhia”). 2. Presença e Convocação: Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que ﬁca dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Alexandre Ferrari; Secretária: Patricia Luiza Broilo. 4. Ordem do Dia e Deliberação: As matérias
da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos Acionistas
presentes, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presente Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar a emissão de 339.365
novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$339.365,00,
preço este ﬁxado em observância ao disposto no §1º do Artigo 170 da Lei nº 6.404/76, destinados à conta de capital social. As novas ações ora emitidas participarão integralmente do resultado do exercício social em curso. Sendo assim, o capital social da Companhia passará de R$5.319.930,00 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e trinta reais) para R$5.659.295,00. 4.3.
Registrar a subscrição, pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações acionárias, das 339.365 novas ações preferenciais, ora emitidas, bem como a integralização das novas ações ora emitidas, tudo de acordo com os Boletins
de Subscrição, os quais fazem parte integrante da ata a que se refere esta Assembleia como Anexo I, II, III, IV e V. 4.4. Aprovar, em
consequência da aprovação da matéria constante do item 4.2 acima, a modiﬁcação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação constante da consolidação que constitui o Anexo IV à ata a que
se refere a esta Assembleia: “Artigo 5° - O capital social da Companhia é de R$5.659.295,00, dividido em 4.664.530 ações, sendo
2.512.946 ações ordinárias e 2.151.584 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.”. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 01.03.2019. Assinaturas: Alexandre Ferrari - Presidente da Assembleia;
Patricia Luiza Broilo - Secretária da Assembleia; Acionistas: Alexandre Ferrari, Eduardo Kisahleitner, Fabio Agostinho Cabral Fonseca, José Carvalho Junior, Paulo Renato Della Volpe. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Patricia Luiza Broilo - Secretária. JUCESP nº 73.100/20-1 em 05.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Palalua-GSI Holding Participações S.A.
CNPJ nº 35.184.838/0001-67 - NIRE nº 3530054317-3
Extrato da Ata AGE de Aumento de Capital de 03/12/2019
Instalação: 03/12/2019, 11 horas, sede social. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos Acionistas. Mesa:
Antonio Luiz Junqueira de Almeida - Presidente e Douglas Kenichi Sakuma – Secretário. Deliberações: a) Alteração
do Endereço da Sede Social: Em face da mudança de endereço social a cláusula do endereço social passa a ter a seguinte
redação: “Artigo 2º - A companhia funcionará por tempo indeterminado e tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo,
na Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 229 – Cj. 611 – Bairro de Vila Nova Conceição – CEP 04544-000, e poderá
estabelecer, onde convier no País, filiais, agências, sucursais, escritórios, ou organizar empresas subsidiárias, bem como
associar-se a outras entidades.” b) Aumento do Capital Social: Os acionistas, por unanimidade, resolveram aumentar o
Capital Social de R$ 10.000,00 para R$ 10.612.243,00 com a criação de 5.937.256 novas Ações Ordinárias Nominativas e
de 4.664.987 novas Ações Preferenciais Nominativas. Novo Capital Social e Ações: Após o aumento do capital social e da
subscrição das novas ações, o capital social, totalmente subscrito, cabendo a cada acionista a quantidade e tipo de ações e
valores de subscrição, em respectivas proporções, ficando assim constituído e detidas as participações no capital social:
Acionistas • Qtde de Ações Ordinárias Nominativas • Qtde de Ações Preferenciais Nominativas • Valor Subscrito e
Integralizado - Palalua Participações Ltda • 5.412.244 • R$ 5.412.244,00; GSI Holding Corporation • 4.669.387 • R$
4.669.387,00; Gsi Creos Brasil Ltda • 530.612 • R$ 530.612,00; Totais • 5.942.856 • 4.669.387 • R$ 10.612.243,00. Nova
Redação da Cláusula do Estatuto sobre o Capital Social: Em face do aumento do capital social, os acionistas resolvem
dar nova redação ao caput da cláusula do Estatuto que trata do capital social, a qual passa a ter a seguinte redação, sendo
mantida na íntegra a redação dos seus respectivos parágrafos: “Artigo 4º – O capital social, totalmente subscrito pelos acionistas, é de R$ 10.612.243,00 (dez milhões, seiscentos e doze mil e duzentos e quarenta e três reais) composto por
5.942.856 (cinco milhões, novecentas e quarenta e duas mil e oitocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias nominativas e
4.669.387 (quatro milhões, seiscentas e sessenta e nove mil e trezentas e oitenta e sete) ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal.” Integralização do Aumento do Capital Social: Ajustam
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EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016177-89.2018.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAMILA PIMENTALONGO SERNATINGER,
CPF 230.839.908-20, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Fundação
Armando Alvares Penteado, objetivando a cobrança de R$ 26.446,94 (abril/2018), referente ao Contrato de
Adesão de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03
de fevereiro de 2020.
11 e 12/02

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem em 1ª convocação,
no dia 02/03/2020, às 11hs, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre
A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o terraço do 13º
piso (cobertura), parte, São Paulo/SP, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a saída e o ingresso de
sócios na Sociedade, com a consequente cessão e transferência
de quotas; (ii) a alteração do endereço da filial atualmente
localizada em Brasília, Distrito Federal, na SHS/Sul, Quadra 06,
Conjunto A, Bloco A, sala 311, Edifício Centro Empresarial Brasil
XXI, CEP 70316-100, para a mesma cidade, na SCS, Quadra 9,
Bloco C, 10º andar, sala 1043, Asa Sul, CEP 70308-200; e (iii) a
alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade,
de forma a refletir as mudanças aprovadas em Assembleia.
São Paulo, 11/02/2020. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati e
Simone Rezkalla Ieasso - Administradoras.
Citação.Prazo 20dias.Proc.1092260-80.2017.8.26.0100.O Dr.
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,Juiz de Direito da 4ªVara
Cível Central/SP.Faz saber a MS-TLS/Certo Ponto CNPJ 02.
502.230/0001-84,que Patrícia Gonçalves Pereira ajuizou ação
declaratória,objetivando seja julgada procedente,para declarar
a inexistência do débito do valor R$1.326,56,referente ao comtrato nº 67411, de 25/08/2014 e cheque nº 038 no valor de R$
878,80,do ano de 2000,Banco Santander S/A,oficiandose ao
SCPC em São Paulo/SP,e em Três Lagoas/MS,condenando a
ré ao pagamento das custas e despesas processuais,e honorários advocatícios.Estando a ré em lugar ignorado,expede-se
edital de citação,para que em 15dias a fluir do prazo supra,
conteste o feito,sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado
nesta cidade de São Paulo,aos 27 de novembro de 2019.[11,12]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC: 0055951-09.2019.8.26.0100.A Dra. Swarai Cervone
de Oliveira, Juíza da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a KARINA PEREZ ALBANO DE
ARATANHA, CPF/MF nº 136.755.338-59, que FINANCEIRA ALFA S/ACRÉDIT O, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$
3.184,96 (três mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) (07/2019), a ser atualizado, sob
pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como
penhora e avaliação de bens , advertência de q ue ser&a acute; nomeado curador especial em caso de revelia.
nos termos do artigo (257, IV do NCPC) Afixe-se e Publique-se na forma da lei.
J – 12 e 13/02
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1038085-39.
2017.8.26.0100(USUC 609) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do
Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s)
Carlos Alberto Lobenwein,Elisiana Pocker (ou Rocker)
Lobenwein,réus ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais
interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Alex Coletti ajuizou ação de
USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento n°124,localizado no 12°andar,bloco 10,do Edifício Agata,integrante do
Conjunto Residencial Pedra Branca,situado na Rua Desembargador Rodrigues Setti,n°365-8°Subdistrito Santana-São
Paulo SP,com área útil de 50,9000m²,área comum de 13,
4518m²(inclusive uma vaga individual e indeterminada,localizada no estacionamento coletivo do referido condomínio),
área total de 64,3518 m², correspondendo-lhe a fração ideal
do terreno de 0,138889% m², contribuinte nº 127.310.0705-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [11,12]

Monte Baldo Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 26.680.184/0001-71 – NIRE 35.300.498.771
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de novembro de 2019
Data, Hora e Local: em 13/11/2019, às 10 horas, na sede social da “Companhia”, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
1.851, São Paulo-SP. Convocação e Presença: dispensada a convocação conforme artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404,
de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e administradores da Companhia. Publicações e
Anúncios: as demonstrações financeiras foram publicadas juntamente com o relatório da administração na Central de
Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 01/11/2019 (ref. 2016) e em 05/11/2019 (ref. 2017 e
2018). Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 133 da Lei das S.A., bem como o prazo mínimo
de cinco dias para publicação dos documentos da administração referidos no artigo 133, § 3º, da Lei das S.A., em face
da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração nas datas supracitadas,
conforme autoriza o artigo 133, § 4º, da Lei das S.A. Mesa: Sr. Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho – Presidente; e Sra.
Luiza Maria de Camargo Nascimento – Secretária. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016,
31/12/2017 e 31/12/2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e
(iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia. Leitura dos Documentos: não foi requerida,
por qualquer dos acionistas presentes, a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A. Deliberações:
colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram unanimemente aprovadas, sem quaisquer reservas
ou ressalvas: (i) os relatórios da administração e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados
em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, publicados conforme relatado acima; (ii) tendo sido apurado prejuízo nos
exercícios encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, não houve deliberação a respeito da distribuição de
dividendos; e (iii) a administração da Companhia não receberá nenhum provento pela função exercida, de acordo com
o disposto no Artigo 152 da Lei das S.A. Ata em Forma de Sumário: foi autorizada a lavratura desta ata em forma de
sumário e sua publicação com omissão das assinaturas. Encerramento: o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. Assinaturas: Mesa:
Sr. Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho, Presidente; e Sra. Luiza Maria de Camargo Nascimento, Secretária. Acionistas:
Renata de Camargo Nascimento; e Luiza Maria de Camargo Nascimento. Administradores: Luiz Felipe Kok de Sá Moreira
Filho, Diretor Presidente; e Luiza Maria de Camargo Nascimento, Diretora Superintendente. São Paulo, 13/11/2019.
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 30.156/20-8 em 10/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100437-96.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MYSTER
TOLDOS E COBERTURAS EIRELI, CNPJ 19.347.919/0001-84, com endereço à Rua Henrique Jacobs, 374, Enaldo@mystertoldos.
com.br, Vila Santa Teresa (Zona Leste), CEP 03566-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cancelamento de Protesto e
)NDENIZAÎÍOª0ORª$ANOSª-ORAISªCOMªPEDIDOªDEªTUTELAª!NTECIPADAªDEªURGÐNCIA ªPORªPARTEªDEª#ONDOMINIOª%DIlCIOª%ASTª3IDEª#ONDOMINIOªª
,AZER ªOBJETIVANDOªAªANULAÎÍOªDElNITIVAªDOªPROTESTO ªCOMªREGISTROªNOª,IVROª&OLHAª '  ªNOªVALORªDEª2ª ªCONDENANDO SEªAªRÏª
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser arbitrado, bem como a custas, honorários e demais cominações, sendo
deferido o pedido de tutela antecipada, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto em 26/08/2014, com registro no Livro/Folha
 ' ª%NCONTRANDO SEªOªRÏUªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSª
DAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOªSENDOª
CONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.
B 12 e 13/02
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006913-85.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a ROSANA LAGE LIGERO ROCHA PEREIRA, RG 14.113.621-2, CPF 069.186.848-41, que lhe foi proposta
uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança sob nº 1006913-85.2017.8.26.0001 por parte de
Inocência de Jesus Mendes objetivando a rescisão do Contrato de Locação do imóvel sito à Rua Herminio Costa, nº 02,
Parada Inglesa/SP para decretar o despejo das rés do imóvel, condenando-as ao pagamento de R$ 17.184,83 (03/2017),
corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como a custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
PARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPURGUEªAªMORAªOUªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADAª
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado
CURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTªªeª ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAª
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2019.
B 12 e 13/02

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1110673-10.2018.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro
Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Cwmbran Participações e Serviços de Base Tecnológica-Eireli, CNPJ 21.128.700/0001-36,
na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 105.477,72 (set/2018), referente ao inadimplemento do Termo de Ocorrência de Irregularidade
Nªª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
PAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALª
DOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOª
PRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOª
DAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªª
SEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0086545-06.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) SABOR D’INFÂNCIA RESTAURANTE LTDA., CNPJ 63.961.262/0001-32, na pessoa de seu representante
legal, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, referente ao Processo principal de Procedimento
Comum: 1002879-69.2014.8.26.0002, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada
procedente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
SUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ª
pague a quantia de R$ 541.445,24 (nov/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOª
ARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEª
ªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ª
SUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

AULO - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 1ª VARA DA
icó, s/nº - sala C.5 - Vila Madalena - CEP
FAMÍLIA E SUCESSÕES 05435-040 - fone: (11)
3813.7708 São Paulo/SP - E-mail:
pinheiros1fam@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo
nº 1011114-22.2019.8.26.0011 - A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. TATIANA
FEDERIGHI SABA, na forma da lei, etc. FAZ SABER que por este Juízo e
respectivo Car tório tramitam os autos da ação de ALTERAÇÃO DE REGIME DE
BENS movida por SILVANA LOPES GELIO e ANTONIO CARLOS GELIO, alegando
que casaram-se em 16 de março de 2016 sob o regime da separação obrigatório
de bens; e que pretendem alterar o regime para a SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS
com o intuito de não ocorrer nenhum tipo de comunicação com o patrimônio de
outro cônjuge ou vice-versa, seja no caso de eventual divórcio ou de falecimento;
que não há dívidas inadimplidas; e que não há intuito de prejudicar direito de
terceiros. Nestas condições, expede-se o presente EDITAL com o prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação, para que EVENTUAIS PREJUDICADOS
apresentem IMPUGNAÇÃO, nos termos do art. 734, § 1º do CPC, ficando
cientes de que não havendo manifestação será nomeado Curador Especial.
Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidde de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2020.
12 e 13/02
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 2ª VARA
CÍVEL - Avenida das Nações Unidas, 22939 - 12º Andar - Sala 23 - Jurubatuba
- CEP 04795-100 - Fone: 11- 5541-8014 - São Paulo-SP - Email:stoamaro2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1033903-18.2014.8.26.0002. O MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO
SANTOS PONTES DE MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CHARLES
GUIMARAES MENDES, CPF 335.807.338-69, que lhe foi proposta uma ação de
BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de BANCO
ITAUCARD S.A., tendo por objeto o veículo Volkswagen, mod. Polo 1.6, cor preta,
ano/modelo 2007/2007, placa EBA 7182, chassi 9BWHB09N18P028961, Renavam
940984326, com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio do autor
e a condenação do réu nas demais cominações legais, bem este havido com
alienação fiduciária, face ao não pagamento das parcelas. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que PAGUE a integralidade da dívida no
prazo de 05 dias ou apresente resposta no prazo de 15 dias, sendo que ambos
os prazos fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2020.
12 e 13/02

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, para 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.

M

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(Sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, a partir de 01/09/2017)
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 12.2, do respectivo
Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries, a
reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, à realizar-se no dia 02 de março 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: a) Avaliar e decidir sobre a proposta apresentada à Securitizadora em 31.01.2020, pela
Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A, Cipasa Marilia MAR2 Desenvolvimento Imobiliário Ltda, Cipasa Aldeia ALD1
Desenvolvimento Imobiliário Ltda e a Cipasa Rio Grande IBO1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda (“Cedentes”), para
reestruturação do CRI (“Proposta”), com pedido de alteração das condições atualmente pactuadas nos Documentos
da Operação dos CRI; b) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares
dos CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento, incluindo, mas não se limitando, a
celebração de eventuais aditamentos. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação da assembleia
em primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação,
em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de 51% dos CRI em Circulação,
observados o quórum de no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação para as matérias elencadas na cláusula
12.8.1 do Termo de Securitização. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração,
emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado,
bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente,
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas
com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. 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”) (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@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, devendo
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, 11 de fevereiro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A

São Paulo, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - Email: sp@afdsp.com.br.
DATA: 02/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887
Contrato: 102490404684-5 - SED: 607 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA JOSE DE MORAES MANOEL, BRASILEIRA, VIÚVA,
DOMÉSTICA, RG. 15.840.050, CPF: 204.063.988-87 E FRANCISCO CARLOS
MANOEL, BRASILEIRO, MOTORISTA, RG. 9.181.822, CASADO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM MARILEI
CABRAL MANOEL, BRASILEIRA, DO LAR, RG. 5.081.046, CPF EM COMUM Nº
721.092.548-15 E REGINA MARIA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
COPEIRA, RG. 6.940.956, CPF: 915.401.948-68 E CELSO LUIZ GUERRA DE
ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, CONTINUO PORTEIRO, RG. 5.535.162,
CPF: 702.046.598-68. Imóvel sito à: RUA MAURO DE ARAUJO RIBEIRO, 136 (ATUAL
Nº 122/100 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 93, LOCALIZADO NO 9º ANDAR DO
EDIFÍCIO VENEZA, BLOCO A, E A VAGA Nº P-07, LOCALIZADA NO ANDAR TÉRREO,
COMPOSTO PELOS EDIFÍCIOS ROMA E VENEZA, BLOCOS “B” E “A”,
COMPONENTE DO CONJUNT O RECANTO D´ITALIA, VILA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO, DISTRITO DE PERUS, SÃO PAULO/SP. Apartamento contendo a área
útil de 51,49ms2, área comum de 47,95ms2 e área total construída de 99,44ms2,
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,9699%. A vaga nº P-07 contendo
a área útil de 9,90ms2, área comum de 1,84ms2 e área tot al de 11,74ms2,
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,0373%. Lance Mínimo Previsto:
R$ 197.866,95.
São Paulo, 12/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
12 - 20/02 - 02/03/2020

Acadia Investimentos S.A. – CNPJ/MF nº 47.406.541/0001-88 – NIRE 35.300.133.064
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 7 de outubro de 2019
Data, Hora e Local: 07/10/2019, às 10:00 horas, na Estrada Jaú, Dois Córregos, km 06, Zona Rural, Jaú-SP. Presença: acionistas
nus-proprietários de ações representativas da totalidade do capital social e usufrutuários do direito absoluto de voto e direitos
patrimoniais da totalidade do capital social. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação. Mesa: Presidente: Luiz
Felipe Kok de Sá Moreira Filho; Secretário: Luiz Aratangy Júnior. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores,
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2.018, publicadas na forma da lei; (b) destinação dos resultados dos exercícios referidos em “a” supra; (c) fixação da verba
global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e (d) outros assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (a) aprovadas as demonstrações financeiras e os demais documentos da administração da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (b) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria
relativa ao item “b” da ordem do dia; (c) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna
deliberação; e (d) aprovadas, sem ressalvas e/ou restrições, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2.018 das sociedades controladas Acadia Empreendimentos e Participações Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.1066252.1;
CNPJ nº 67.429.480/0001-81), Acadia Imobiliária Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.0318893.3; CNPJ nº 54.542.774/0001-73) e
Laranjeiras Agropecuária Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.16044145.5; CNPJ nº 01.596.900/0001-06), ficando os administradores
devidamente autorizados a tomar todas as medidas necessárias à formalização da deliberação ora tomada. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai
assinada por todos os presentes. Jaú, 07/10/2019. Assinaturas: Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho – Presidente; Luiz Aratangy
Júnior – Secretário. Acionistas: Gabriella Camargo Nascimento Palaia, Luiz Eduardo de Camargo Nascimento, Extreme Impact
Participações Ltda. Luiza Maria de Camargo Nascimento. Usufrutuários: Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Renata de Camargo
Nascimento. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 597.150/19-9 em 14/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Monte Baldo Participações e Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF Nº 26.680.184/0001-71 – NIRE 35.300.498.771
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2019
Data, Hora e Local: em 06/12/2019, às 10 horas, na sede social da “Companhia” na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 28º andar, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando
a totalidade do capital social. Mesa: Sr. Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho – Presidente; e Sra. Luiza Maria de Camargo
Nascimento – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia,
para fazer constar o novo endereço de sua sede; e (ii) consolidação do Estatuto Social. Deliberações: Tendo em vista
a mudança de endereço da sede social da Companhia da Cidade de São Paulo-SP, na Avenida Juscelino Kubitschek,
1851, para Avenida Juscelino Kubitschek, 1909, 28º andar, na mesma cidade, os acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva ou oposição, (i) aprovar a
nova redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo
2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo-SP, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1909, 28º andar, podendo,
por deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações em qualquer parte
do território nacional ou do exterior”; e (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, o qual já refletindo a deliberação
acima, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I. Ata em Forma de Sumário: foi autorizada a lavratura desta
ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei
das S.A. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata que, lida
e achada conforme, foi pelos presentes assinada. São Paulo, 06/12/2019. Assinaturas: Mesa: Sr. Luiz Felipe Kok de Sá
Moreira Filho, Presidente; e Sra. Luiza Maria de Camargo Nascimento, Secretária. Acionistas: Renata de Camargo
Nascimento; e Luiza Maria de Camargo Nascimento. Administradores: Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho, Diretor
Presidente; e Luiza Maria de Camargo Nascimento, Diretora Superintendente. JUCESP – Certifico o registro sob o nº
30.157/20-1 em 10/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982
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)
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39ª VARA CÍVEL - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - EDITAL
de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1039088-29.2017.8.26.0100. A Dra.
JULIANA PITELLI DA GUIA, MMª Juíza de Direito da 39ª Vara Cìvel do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei. FAZ SABER a ELENICE
DA SILVA MATOS (RG 42.089.903; CPF 300.405.888-07), que CARLOS ROBERTO
LEMES DE LUCENA lhe move ação MONITÓRIA para cobrança de R$38.687,23 (no
ajuizamento) a ser atualizado e acrescido de honorários advocatícios, dívida esta
representada por cheques sacados contra o Banco Itaú, Agência 0175, CC
05926-0, os quais perderam a força de execução. Estando a ré em lugar incerto
e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL (isenta de custas) ou
OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL, presumindose verdadeiros os fatos alegados e ciente
de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/01/2020.
12 e 13/02
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001286-73.2013.8.26.0006 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro
Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)ALFREDO CORDEIRO VIANA MASCARENHAS,
Advogado, RG MG-15.428.748, CPF 147.444.028-28, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GLOBAL OFFICES, objetivando, em síntese, o pagamento pelo
requerido da quantia de R$ 8.896,93 (oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) em
outubro/2013, referente a cota condominial, manutenções diversas, déficit orçamentário, fundo 13º salário,
manutenções portões, avcb/limp.cx.água/dedetização e serviços de conservação, vencidos em 05.06.2011,
05.08.2011 à 05.10.2013, já inclusa a multa de 2% no valor de R$ 174,49, (art. 1336, § 1º do C.Civil), em vigor
a partir de 10.11.03, alusivos a sala comercial 29, localizado no CondomínioAutor, que serão acrescidos de
juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais vincendas
(art. 290 do CPC e Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da
incidência da multa supra, das custas processuais e dos honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de janeiro de 2020.
11 e 12/02

São Paulo, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020
Flex Gestão de Relacionamentos S.A.
CNPJ/MF 10.851.805/0001-00 - NIRE 3530051041-1
Ata da Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 29 de Janeiro de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/01/2020, às 10:30hs, na sede da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. (“Companhia”), na Cidade de São
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.903, conjunto 142, Bairro Itaim Bibi, CEP 01452-911. 2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensada
as formalidades de convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16,
§1º, do Estatuto Social da Companhia, a saber: Alberto Costa Sousa Camões, Ladislau Zavadil Neto, Mauro André Mendes Finatti, José Reinaldo Moreira
Tosi, Alexandre Arantes Villela e Topázio Silveira Neto. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Topázio Silveira Neto, que designou o Sr. Alberto
Costa Sousa Camões, para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a rerratificação dos termos e condições
da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 séries, no valor total de R$73.000.000,00, pela
Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis (“Oferta Restrita”), aprovados por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30/12/2019 (“RCA de
30/12/2019”), devidamente arquivada perante a JUCESP em 09/01/2020 sob o nº 5.296/20-1; (ii) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos seus
procuradores para que estes adotem todas as medidas necessárias à realização do item (i) acima, da Emissão e da Oferta Restrita; e (iii) a ratificação de
todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores, em consonância com as deliberações acima e as demais deliberações
aprovadas na RCA de 30/12/2019. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a
rerratificação dos termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita, de forma a, dentre outros, (a) consignar que a Data de Emissão das Debêntures
será 05/02/2020, (b) em virtude do item (a) acima, atualizar (i) o Prazo e Data de Vencimento das Debêntures, (ii) as Datas de Pagamento da Remuneração,
e (iii) as datas de pagamento da Amortização Programada, e (c) realizar ajustes formais à descrição da Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido). Os
termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita passarão a ser lidos conforme a seguir: (a) Número da Emissão: 1ª emissão de debêntures da
Companhia; (b) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 05/02/2020 (“Data de Emissão”), conforme
prevista no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em
2 séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Flex Gestão de Relacionamentos S.A.” (“Escritura de Emissão”) a ser celebrada entre a
Companhia, a AYTY CRM BPO e Serviços de Tecnologia Ltda. (CNPJ/ME 09.511.907/0001-90), como garantidora (“Garantidora”) e a Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/ME 36.113.876/0004-34), representando a comunhão de interesses dos titulares das
Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente); (c) Valor Total da Emissão: R$73.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total
da Emissão”); (d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”);
(e) Séries: a Emissão será realizada em 2 séries; (f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 73.000 Debêntures, sendo: (i) 23.000 debêntures da
1ª série (“Debêntures da 1ª Série”); (ii) 50.000 debêntures da 2ª série (“Debêntures da 2ª Série”); (g) Colocação e Procedimento de Distribuição: as
Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures,
com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do
“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de
Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 2 Séries, da 1ª Emissão da Flex Gestão de
Relacionamentos S.A.” (“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto
no Contrato de Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar conjuntamente, no máximo, 75 Investidores Profissionais (conforme abaixo
definido), sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 Investidores Profissionais. Nos termos da Instrução CVM 476, a Oferta Restrita
será destinada a Investidores Profissionais, e para fins da Oferta Restrita, serão considerados “Investidores Profissionais” aqueles investidores referidos
no artigo 9º-A da Instrução da CVM 539, observado que os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de
investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor, para os fins dos limites previstos acima. (h)
Conversibilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. (i) Forma e Comprovação da
Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas e/ou certificados. Para todos os fins de direito,
a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem
custodiadas eletronicamente na B3 será expedido, por esta, extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais
Debêntures. (j) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das S.A.; (k) Prazo e Data de
Vencimento: ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo definido) e/ou do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão os seguintes prazos e datas de vencimento,
respectivamente: (i) o prazo das Debêntures da 1ª Série será de 33 meses, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 05/11/2022 (“Data
de Vencimento da 1ª Série”); e (ii) o prazo das Debêntures da 2ª Série será de 42 meses, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em
05/08/2023 (“Data de Vencimento da 2ª Série”). (l) Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização: as Debêntures serão subscritas
e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o Plano de Distribuição (conforme definido e descrito na Escritura de Emissão). O preço
de subscrição das Debêntures; (i) na Data da 1ª Integralização da 1ª Série ou da 2ª Série, será o seu respectivo Valor Nominal Unitário; e (ii) nas Datas de
Integralização posteriores à Data da 1ª Integralização da 1ª Série ou da 2ª Série, conforme o caso, será o seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido
da Remuneração correspondente, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª Integralização da 1ª Série ou da Data da 1ª Integralização da 2ª Série,
conforme o caso, até a data da efetiva integralização (“Preço de Integralização”). A integralização das Debêntures será à vista e em moeda corrente nacional
no ato da subscrição. O Preço de Integralização poderá ser acrescido de ágio ou deságio nas respectivas Datas de Integralização, desde que garantido
tratamento equânime aos investidores. Para os fins desta ata, define-se: (i) “Data da 1ª Integralização da 1ª Série” como a data em que ocorrerá a primeira
subscrição e a integralização das Debêntures da 1ª Série; (ii) “Data da 1ª Integralização da 2ª Série” a data em que ocorrerá a primeira subscrição e a
integralização das Debêntures da 2ª Série; e (iii) “Data da 1ª Integralização” a data em que ocorrerá a 1ª subscrição e a integralização das Debêntures.
(m) Atualização Monetária das Debêntures: as Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente; (n) Remuneração das
Debêntures: (i) Remuneração das Debêntures da 1ª Série: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, das Debêntures da 1ª
Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3
no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa
equivalente a 4,70% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa 1ª Série” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração da 1ª Série”). A Remuneração da 1ª
Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, desde a Data da 1ª Integralização da 1ª Série, ou a data de pagamento da Remuneração
da 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de pagamento da Remuneração da 1ª Série imediatamente subsequente, de acordo com
a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (ii) Remuneração das Debêntures da 2ª Série: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente
de um spread ou sobretaxa equivalente a 5% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa 2ª Série” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração da 2ª Série”).
A Remuneração da 2ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, desde a Data da 1ª Integralização da 2ª Série, ou a data de
pagamento da Remuneração da 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de pagamento da Remuneração da 2ª Série imediatamente
subsequente, de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (o) Pagamento da Remuneração: (i) Pagamento da Remuneração das
Debêntures da 1ª Série: sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da 1ª Série será paga mensalmente e sem período de carência, de acordo com
os cronogramas previstos na Escritura de Emissão, sempre no dia 05 de cada mês, ocorrendo o 1º pagamento em 05/03/2020 e, o último, na respectiva
Data de Vencimento da 1ª Série (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração da 1ª Série”), conforme tabela a ser prevista na Escritura de
Emissão; e (ii) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série: sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da 2ª Série será paga
em parcelas sucessivas e em periodicidade equivalente a 3 meses contados da Data de Emissão e/ou da data do pagamento imediatamente anterior,
conforme aplicável, sem período de carência, sempre no dia 05 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, de acordo com os
cronogramas previstos na Escritura de Emissão, ocorrendo o 1º pagamento em 05/05/2020 e, o último, na respectiva Data de Vencimento da 2ª Série
(cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração da 2ª Série”), conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão; (p) Amortização
Programada: (i) Amortização Programada das Debêntures da 1ª Série: sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o pagamento do Valor Nominal Unitário
das Debêntures da 1ª Série será realizado mensalmente, a partir de abril de 2022, em 08 parcelas mensais e sucessivas, conforme aplicável, sempre no
dia 05 de cada mês, conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão; e (ii) Amortização Programada das Debêntures da 2ª Série: sem prejuízo
de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na
Escritura de Emissão, o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será realizado em 3 parcelas iguais e sucessivas, sendo o 1º
pagamento no 24º mês contado da Data de Emissão, o 2º pagamento no 36º mês contado da Data de Emissão e o 3º pagamento na Data de Vencimento
da 2ª Série, sempre no dia 05 dos respectivos meses, conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão; (q) Amortização Extraordinária
Facultativa: As Debêntures não serão objeto de amortização extraordinária facultativa; (r) Repactuação Programada: não haverá repactuação
programada das Debêntures; (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: sujeito ao atendimento das condições descritas na Escritura de Emissão, a
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão e durante a vigência das Debêntures, realizar o resgate antecipado da totalidade
das Debêntures (sendo vedado o resgate parcial), com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”), mediante
o pagamento do valor de resgate, com um prêmio de 1,75% ao ano, a ser calculado, nos termos de fórmula a constar da Escritura de Emissão. (t) Aquisição
Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir Debêntures da 1ª Série e/ou
Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, observado o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das S.A., por valor igual ou inferior ao seu respectivo Valor Nominal
Unitário, desde que observe as eventuais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares
aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures que venham a ser adquiridas pela
Companhia de acordo com este item poderão, a critério da Companhia, (i) ser canceladas, (ii) permanecer na tesouraria da Companhia, ou (iii) ser
novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para
permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures
da respectiva série. Na hipótese de cancelamento das Debêntures, a Escritura de Emissão deverá ser aditada para refletir tal cancelamento; (u) Garantias:
como garantia do fiel, pontual e integral adimplemento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham
a ser assumidas pela Companhia perante os Debenturistas, nos termos da Escritura de Emissão, a Emissão contará com as seguintes garantias reais: (i)
Cessão Fiduciária: nos termos do §3º do artigo 66-B da Lei 4.728, de 14/07/1965, conforme alterada (“Lei 4.728”), com a nova redação dada pelo artigo
55 da Lei 10.931, de 02/08/2004, conforme alterada (“Lei 10.931”), e dos artigos 18 a 20 da Lei 9.514, de 20/11/1997, conforme alterada (“Lei 9.514”)
e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), bem como das demais disposições
legais aplicáveis, cessão fiduciária e promessa de cessão fiduciária de: (a) a totalidade dos direitos creditórios performados de titularidade da Companhia,
principais e acessórios, decorrentes de serviços já prestados pela Companhia a clientes locais, faturados e vinculados a notas fiscais emitidas, mas ainda
não recebidos, conforme relatório a ser enviado pela Companhia ao Agente Fiduciário; (b) a totalidade dos direitos creditórios performados de titularidade
da Companhia, principais e acessórios, decorrentes de serviços já prestados pela Companhia a clientes locais, mas ainda não faturados, conforme relatório
a ser enviado pela Companhia ao Agente Fiduciário; (c) a totalidade dos direitos creditórios performados de titularidade da Companhia, principais e
acessórios, decorrentes de comissionamento por parcelamentos e renegociações já realizados a clientes locais da Companhia, mas ainda não recebidos
(sendo itens (a), (b) e (c) doravante denominados, em conjunto, “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Performados”); (d) a totalidade dos direitos
creditórios não performados de titularidade da Companhia, atuais ou futuros, decorrentes de serviços a serem prestados pela Companhia no âmbito de
contratos celebrados junto a clientes locais, conforme relatório a ser enviado pela Companhia ao Agente Fiduciário (“Cessão Fiduciária de Saldo de
Contratos a Performar”); e (e) todos (1) os recursos e direitos detidos pela Companhia com relação à Conta Vinculada (conforme definido na Escritura de
Emissão), observado o disposto no Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida), na qual deverá ser depositada a totalidade dos recursos
recebidos em decorrência da Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida), e (2) demais valores creditados ou depositados na Conta Vinculada (conforme
definido na Escritura de Emissão), inclusive os recursos da Emissão, valores objeto de ordens de pagamento, eventuais ganhos e rendimentos oriundos
de Investimentos Permitidos (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) realizado com os valores depositados na Conta Vinculada (conforme
definido na Escritura de Emissão), assim como o produto do resgate ou da alienação de referidos Investimentos Permitidos (conforme definido no Contrato
de Cessão Fiduciária), os quais passarão a integrar automaticamente a Cessão Fiduciária, independentemente de onde se encontrarem, mesmo que em
trânsito ou em processo de compensação bancária sendo item (e) doravante denominado “Cessão Fiduciária de Contas” e, em conjunto com Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios Performados e Cessão Fiduciária de Saldo de Contratos a Performar, “Cessão Fiduciária”), até a liquidação integral das
Obrigações Garantidas (conforme definidas na Escritura de Emissão) relativas às Debêntures da 1ª Série e/ou às Debêntures da 2ª Série, conforme o caso.
A Cessão Fiduciária será formalizada por meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, Promessa de Cessão Fiduciária em
Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), e
constituída mediante o registro do Contrato de Cessão Fiduciária nos cartórios de registro de títulos e documentos aplicáveis. Nos termos do Contrato de
Cessão Fiduciária, a eficácia da Cessão Fiduciária estará sujeita, na forma do artigo 125 do Código Civil, a determinadas condições suspensivas a serem
satisfeitas, nos prazos e condições previstos no respectivo Contrato de Cessão Fiduciária, sendo que os demais termos e condições da Cessão Fiduciária
constarão do próprio Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual: nos termos do artigos
1.431 a 1.437 e artigos 1.451 e seguintes do Código Civil, bem como das demais disposições legais aplicáveis, penhor sobre equipamentos de propriedade
da Companhia (“Penhor sobre Equipamentos”) e ativos de propriedade intelectual de titularidade da Garantidora (“Penhor sobre Ativos de Propriedade
Intelectual” e, em conjunto com Penhor sobre Equipamentos, “Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual”), a serem definidos e
detalhados no Contrato de Penhor de Equipamentos (conforme abaixo definido) e no Contrato de Penhor de Ativos de Propriedade Intelectual (conforme
abaixo definido), até a liquidação integral das Obrigações Garantidas (conforme definidas na Escritura de Emissão) relativas às Debêntures da 1ª Série e/
ou às Debêntures da 2ª Série, conforme o caso (em conjunto, Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual e Cessão Fiduciária doravante
denominados “Garantias”). O Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual será formalizado por meio da celebração de: (i) “Instrumento
Particular de Penhor de Equipamentos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Penhor de
Equipamentos”); e (ii) “Instrumento Particular de Penhor de Ativos de Propriedade Intelectual e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Garantidora,
a Companhia, e o Agente Fiduciário (“Contrato de Penhor de Ativos de Propriedade Intelectual”), e constituídos mediante registro do Contrato de Penhor
de Equipamentos e do Contrato de Penhor sobre Ativos de Propriedade Intelectual nos cartórios de registro de títulos e documentos competentes e demais
órgãos reguladores competentes. Nos termos do Contrato de Penhor de Equipamentos, a eficácia do Penhor sobre Equipamentos estará sujeita, na forma
do artigo 125 do Código Civil, a determinadas condições suspensivas a serem satisfeitas, nos prazos e condições previstos no respectivo Contrato de
Penhor de Equipamentos. Os demais termos e condições do Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual encontram-se expressamente
previstos no Contrato de Penhor de Equipamentos e no Contrato de Penhor sobre Ativos de Propriedade, respectivamente. (v) Distribuição, Negociação
e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de
Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3. As Debêntures serão depositadas para
negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações
liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos
mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição pelo investidor, salvo na hipótese
de exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder no momento da subscrição, nos termos do inciso II, artigo 13 da Instrução CVM 476, e uma vez
verificado o cumprimento pela Companhia de suas obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures
deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (w) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado
declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão. (x) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures
serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração
e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (b) para as Debêntures que
não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do escriturador ou, com relação aos pagamentos que não possam ser realizados por meio do
escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso; (y) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer
valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, incidirão, sobre todos e quaisquer
valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (“Encargos
Moratórios”); (z) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão serão utilizados, no curso regular dos
seus negócios, da seguinte forma: (i) no mínimo R$42.500.000,00 e, no máximo, R$43.000.000,00 para a amortização e/ou liquidação de passivos
existentes da Companhia; e (ii) o saldo remanescente para reforço de caixa da Companhia visando a realização de negócios de sua gestão ordinária. (aa)
Demais Características: as demais características e condições da Emissão e das Debêntures serão previstas na Escritura de Emissão; 5.2. autorizar os
diretores da Companhia e/ou seus procuradores a tomar todas e quaisquer providências e a celebrar todos e quaisquer instrumentos necessários à
realização da Oferta Restrita e da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à: (a) negociação de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis
à Emissão e à Oferta; (b) negociar e celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, necessários à realização da Emissão; (c) votar como
representante da Companhia, na qualidade de sócio da Garantidora, na Assembleia de Sócios da Garantidora a ser realizada no dia 29/01/2020 e que
deliberará sobre a rerratificação dos termos e condições aplicáveis à Emissão; e (d) a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação
da presente ata nos órgãos, livros próprios e jornais de divulgação da Companhia. 5.3. ratificar, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e
todos e quaisquer documentos até então assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação da Emissão e da
Oferta Restrita em consonância com a RCA de 30/12/2019. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a RCA realizada no dia
29/01/2020, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Topázio Silveira Neto,
Presidente; e Alberto Costa Sousa Camões, Secretário. Conselheiros: Alberto Costa Sousa Camões, Ladislau Zavadil Neto, Mauro André Mendes Finatti,
José Reinaldo Moreira Tosi, Alexandre Arantes Villela e Topázio Silveira Neto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 29/01/2020. Mesa: Topázio Silveira Neto - Presidente, Alberto Costa Sousa Camões - Secretário. JUCESP nº 64.342/20-7 em 06/02/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CNPJ/ME: 10.851.805/0001-00 - NIRE: 3530051041-1
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/12/2019, às 10:30hs, na sede da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.903, conjunto 142, Bairro Itaim Bibi, CEP 01452-911. 2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensada as
formalidades de convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, §1º, do
Estatuto Social da Companhia, a saber: Alberto Costa Sousa Camões, Ladislau Zavadil Neto, Mauro André Mendes Finatti, José Reinaldo Moreira Tosi, Alexandre
Arantes Villela e Topázio Silveira Neto. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ladislau Zavadil Neto, que designou o Sr. Topázio Silveira Neto, para
secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a realização, pela Companhia, da sua 1ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 séries, no valor total de R$73.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as
quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a constituição, pela
Companhia, de garantia real em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), representados pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), que consistirá em: (a) Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida), e (b) Penhor
sobre Equipamentos (conforme abaixo definido); (iii) a constituição, pela sociedade investida da Companhia: AYTY CRM BPO e Serviços de Tecnologia da
Informação Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Florianópolis/SC, na Av. Rio Branco, nº 1.051, Centro, CEP 88015-205, CNPJ/ME
09.511.907/0001-90, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESC nº 42204100211 (“Garantidora”), de garantia real em favor dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, que consistirá no Penhor sobre Ativos de Propriedade Intelectual (conforme abaixo definido); (iv) a
autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores para: (a) negociar os demais termos e condições das Debêntures; (b) votar como
representantes da Companhia, na qualidade de sócio da Garantidora, na Assembleia de Sócios da Garantidora a ser realizada no dia 30/12/2019 e que
deliberará sobre a Emissão e a prestação de garantias reais pela Garantidora; (c) adotar e praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação e
formalização das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, sem limitação, o registro da Oferta Restrita perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Segmento CETIP UTVM (“B3”) e demais órgãos competentes, conforme aplicável, a contratação de instituições integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários para a realização da Oferta Restrita e de prestadores de serviços da Oferta Restrita, e a celebração do “Instrumento Particular de Escritura
da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 2 séries, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos, da Flex Gestão de Relacionamentos S.A.” (“Escritura de Emissão”), do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), do Contrato de
Penhor de Equipamentos (conforme abaixo definido), do Contrato de Penhor de Ativos de Propriedade Intelectual (conforme abaixo definido), do Contrato de
Distribuição (conforme abaixo definido), e dos demais contratos, declarações, requerimentos, formulários e outros tipos de instrumentos necessários e/ou
convenientes para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita ou para a constituição da Cessão Fiduciária, do Penhor sobre Equipamentos e do Penhor
sobre Ativos de Propriedade Intelectual e (d) a praticar os atos para registro e publicação da presente ata; (v) a outorga pela Companhia de procuração ao
Agente Fiduciário, em razão e na forma do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Penhor de Equipamentos, com vigência até a final liquidação das
Debêntures; e (vi) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito da Emissão e da Oferta
Restrita. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações: 5.1. Nos termos do artigo 17 inciso (viii), do estatuto
social da Companhia, a realização, pela Companhia, da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2
séries, no valor total de R$73.000.000,00, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, com as seguintes
características, a serem reguladas na Escritura de Emissão: (a) Número da Emissão: 1ª emissão de debêntures da Companhia; (b) Data de Emissão: Para
todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 03/01/2020 (“Data de Emissão”); (c) Valor Total da Emissão: R$73.000.000,00, na
Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (d) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$1.000,00
(“Valor Nominal Unitário”); (e) Séries: A Emissão será realizada em 2 séries; (f) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 73.000 Debêntures, sendo: (i)
23.000 debêntures da 1ª série (“Debêntures da 1ª Série”); (ii) 50.000 debêntures da 2ª série (“Debêntures da 2ª Série”); (g) Colocação e Procedimento
de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade
das Debêntures, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos
do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de
Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 2 Séries, da 1ª Emissão da Flex Gestão de
Relacionamentos S.A.” (“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto no
Contrato de Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar conjuntamente, no máximo, 75 Investidores Profissionais (conforme abaixo definido),
sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 Investidores Profissionais. Nos termos da Instrução CVM 476, a Oferta Restrita será destinada
a Investidores Profissionais, e para fins da Oferta Restrita, serão considerados “Investidores Profissionais” aqueles investidores referidos no artigo 9º-A da
Instrução da CVM 539, observado que os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam
tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor, para os fins dos limites previstos acima. (h) Conversibilidade: As Debêntures
serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. (i) Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures: As Debêntures
serão escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas e/ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo
extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será expedido, por esta,
extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures. (j) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia
real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das S.A.; (k) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total
(conforme abaixo definido) e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão,
as Debêntures terão os seguintes prazos e datas de vencimento, respectivamente: (i) O prazo das Debêntures da 1ª Série será de 34 meses, contados da Data
de Emissão, vencendo-se, portanto, em 03/11/2022 (“Data de Vencimento da 1ª Série”); e (ii) O prazo das Debêntures da 2ª Série será de 42 meses, contados
da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 03/07/2023 (“Data de Vencimento da 2ª Série”). (l) Forma de Subscrição e Integralização e Preço de
Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o Plano de Distribuição (conforme definido
e descrito na Escritura de Emissão). O preço de subscrição das Debêntures (i) na Data da 1ª Integralização da 1ª Série ou da 2ª Série, será o seu respectivo
Valor Nominal Unitário; e (ii) nas Datas de Integralização posteriores à Data da 1ª Integralização da 1ª Série ou da 2ª Série , conforme o caso, será o seu
respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração correspondente, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª Integralização da 1ª Série ou
da Data da 1ª Integralização da 2ª Série, conforme o caso, até a data da efetiva integralização (“Preço de Integralização”). A integralização das Debêntures
será à vista e em moeda corrente nacional no ato da subscrição. O Preço de Integralização poderá ser acrescido de ágio ou deságio nas respectivas Datas de
Integralização, desde que garantido tratamento equânime aos investidores. Para os fins desta ata, define-se: (i) “Data da 1ª Integralização da 1ª Série” como
a data em que ocorrerá a 1ª subscrição e a integralização das Debêntures da 1ª Série; (ii) “Data da 1ª Integralização da 2ª Série” a data em que ocorrerá a
1ª subscrição e a integralização das Debêntures da 2ª Série; e (iii) “Data da 1ª Integralização” a data em que ocorrerá a 1ª subscrição e a integralização das
Debêntures. (m) Atualização Monetária das Debêntures: As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente; (n)
Remuneração das Debêntures: (i) Remuneração das Debêntures da 1ª Série: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, das
Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI
- Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente
pela B3 no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa
equivalente a 4,70% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa 1ª Série” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração da 1ª Série”). A Remuneração da 1ª
Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, desde a Data da 1ª Integralização da 1ª Série, ou a data de pagamento da Remuneração
da 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de pagamento da Remuneração da 1ª Série imediatamente subsequente, de acordo com a
fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (ii) Remuneração das Debêntures da 2ª Série: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de
um spread ou sobretaxa equivalente a 5% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa 2ª Série” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração da 2ª Série”). A
Remuneração da 2ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, desde a Data da 1ª Integralização da 2ª Série, ou a data de pagamento
da Remuneração da 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de pagamento da Remuneração da 2ª Série imediatamente subsequente,
de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (o) Pagamento da Remuneração: (i) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª
Série: Sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos
previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da 1ª Série será paga mensalmente e sem período de carência, de acordo com os cronogramas previstos
na Escritura de Emissão, ocorrendo o 1º pagamento em 03/02/2020 e, o último, na respectiva Data de Vencimento da 1ª Série (cada uma das datas, “Data
de Pagamento da Remuneração da 1ª Série”), conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão; e (ii) Pagamento da Remuneração das Debêntures da
2ª Série: Sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da 2ª Série será paga em parcelas sucessivas e em periodicidade equivalente a 3 meses contados
da Data de Emissão e/ou da data do pagamento imediatamente anterior, conforme aplicável, sem período de carência, sempre no dia 03 dos meses de janeiro,
abril, julho e outubro de cada ano, de acordo com os cronogramas previstos na Escritura de Emissão, ocorrendo o 1º pagamento em 03/04/2020 e, o último,
na respectiva Data de Vencimento da 2ª Série (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração da 2ª Série”), conforme tabela a ser prevista na
Escritura de Emissão; (p) Amortização Programada: (i) Amortização Programada das Debêntures da 1ª Série: Sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado
Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o pagamento do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será realizado mensalmente, a partir de abril de 2022, em 08 parcelas mensais e sucessivas, conforme
aplicável, sempre no dia 03 de cada mês, conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão; e (ii) Amortização Programada das Debêntures da 2ª Série:
Sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos
previstos na Escritura de Emissão, o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será realizado em 3 parcelas iguais e sucessivas, sendo
o 1º pagamento no 24º mês contado da Data de Emissão, o 2º pagamento no 36º mês contado da Data de Emissão e o, 3º pagamento na Data de Vencimento
da 2ª Série, sempre no dia 03 dos respectivos meses, conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão; (q) Amortização Extraordinária Facultativa:
As Debêntures não serão objeto de amortização extraordinária facultativa; (r) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das
Debêntures; (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: Sujeito ao atendimento das condições descritas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a
seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão e durante a vigência das Debêntures, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (sendo
vedado o resgate parcial), com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”), mediante o pagamento do valor de
resgate, com um prêmio de 1,75% ao ano, a ser calculado, nos termos de fórmula a constar da Escritura de Emissão. (t) Aquisição Facultativa: A Companhia
poderá, a qualquer tempo, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir Debêntures da 1ª Série e/ou Debêntures da 2ª Série, conforme
o caso, observado o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das S.A., por valor igual ou inferior ao seu respectivo Valor Nominal Unitário, desde que observe as
eventuais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da
administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures que venham a ser adquiridas pela Companhia de acordo com este item
poderão, a critério da Companhia, (i) ser canceladas, (ii) permanecer na tesouraria da Companhia, ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas
as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e
quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures da respectiva série. Na hipótese de cancelamento das
Debêntures, a Escritura de Emissão deverá ser aditada para refletir tal cancelamento; (u) Garantias: Como garantia do fiel, pontual e integral adimplemento
de todas as obrigações principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia perante os Debenturistas,
nos termos da Escritura de Emissão, a Emissão contará com as seguintes garantias reais: (i) Cessão Fiduciária: Nos termos do §3º do artigo 66-B da Lei nº
4.728, de 14/07/1965, conforme alterada (“Lei 4.728”), com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, conforme alterada (“Lei
10.931”), e dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20/11/1997, conforme alterada (“Lei 9.514”) e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei
nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), bem como das demais disposições legais aplicáveis, cessão fiduciária e promessa de cessão
fiduciária de: (a) direitos creditórios performados, relativos a serviços já prestados a clientes locais da Companhia, faturados e com nota fiscal emitida, mas
ainda não recebidos, (b) direitos creditórios performados, relativos a serviços já prestados a clientes locais da Companhia, mas ainda não faturados, (c)
direitos creditórios performados, relativos ao comissionamento por parcelamentos e renegociações já realizados a clientes locais da Companhia, ainda não
recebidos (sendo itens (a), (b) e (c) doravante denominados, em conjunto, (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Performados”); (d) direitos creditórios
não performados, relativos a serviços a serem prestados pela Companhia no âmbito de contratos celebrados junto a clientes (“Cessão Fiduciária de Saldo de
Contratos a Performar”); (e) recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos na Conta Vinculada (conforme definido na Escritura de
Emissão), observado o disposto no Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida); (f) as aplicações financeiras existentes ou feitas de tempos em
tempos com recursos depositados na Conta Vinculada (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme aplicável, observado o disposto no Contrato
de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida); bem como (g) todos os direitos e prerrogativas da Companhia relativos à titularidade da Conta Vinculada
(conforme definido na Escritura de Emissão), conforme aplicável (sendo itens (e), (f) e (g) doravante denominado “Cessão Fiduciária de Contas” e, em conjunto
com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Performados e Cessão Fiduciária de Saldo de Contratos a Performar, (“Cessão Fiduciária”), até a liquidação
integral das Obrigações Garantidas (conforme definidas na Escritura de Emissão) relativas às Debêntures da 1ª Série e/ou às Debêntures da 2ª Série, conforme
o caso. A Cessão Fiduciária será formalizada por meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, Promessa de Cessão Fiduciária em
Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), e constituída
mediante o registro do Contrato de Cessão Fiduciária nos cartórios de registro de títulos e documentos aplicáveis. Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária,
a eficácia da Cessão Fiduciária estará sujeita, na forma do artigo 125 do Código Civil, a determinadas condições suspensivas a serem satisfeitas, nos prazos
e condições previstos no respectivo Contrato de Cessão Fiduciária, sendo que os demais termos e condições da Cessão Fiduciária constarão do próprio
Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual: nos termos do artigos 1.431 a 1.437 e artigos 1.451 e
seguintes do Código Civil, bem como das demais disposições legais aplicáveis, penhor sobre equipamentos de propriedade da Companhia (“Penhor sobre
Equipamentos”) e ativos de propriedade intelectual de titularidade da Garantidora (“Penhor sobre Ativos de Propriedade Intelectual” e, em conjunto com
Penhor sobre Equipamentos, (“Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual”), a serem definidos e detalhados no Contrato de Penhor de
Equipamentos (conforme abaixo definido) e no Contrato de Penhor de Ativos de Propriedade Intelectual (conforme abaixo definido), até a liquidação integral
das Obrigações Garantidas (conforme definidas na Escritura de Emissão) relativas às Debêntures da 1ª Série e/ou às Debêntures da 2ª Série, conforme o
caso (em conjunto, Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual e Cessão Fiduciária doravante denominados (“Garantias”). O Penhor sobre
Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual será formalizado por meio da celebração de: (i) “Instrumento Particular de Penhor de Equipamentos e
Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Penhor de Equipamentos”); e (ii) “Instrumento Particular de Penhor
de Ativos de Propriedade Intelectual e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Garantidora, a Companhia, e o Agente Fiduciário (“Contrato de Penhor de
Ativos de Propriedade Intelectual”), e constituídos mediante registro do Contrato de Penhor de Equipamentos e do Contrato de Penhor sobre Ativos de
Propriedade Intelectual nos cartórios de registro de títulos e documentos competentes e demais órgãos reguladores competentes. Nos termos do Contrato de
Penhor de Equipamentos, a eficácia do Penhor sobre Equipamentos estará sujeita, na forma do artigo 125 do Código Civil, a determinadas condições
suspensivas a serem satisfeitas, nos prazos e condições previstos no respectivo Contrato de Penhor de Equipamentos. Os demais termos e condições do
Penhor sobre Equipamentos e Ativos de Propriedade Intelectual encontram-se expressamente previstos no Contrato de Penhor de Equipamentos e no Contrato
de Penhor sobre Ativos de Propriedade, respectivamente. (v) Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para
distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição
liquidada financeiramente por meio da B3. As Debêntures serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas
elet
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Daniel Ferreira do Nascimento
km, em 56:19.
Já Daniel Nascimento voltou
em grande estilo no final de
2019, depois de ter ficado um
ano fora das competições,
trabalhando como bóia-fria
em Paraguaçu Paulista, cidade em que nasceu. Foi o brasileiro mais bem colocado
na São Silvestre (11º), ven-

ceu os 10 km da Copa Brasil
Caixa de Cross Country, em
Serra (ES) e ganhou a Meia
Maratona de São Paulo
2020, com 1:04:34, marca
que lhe garantiu a convocação para o Mundial.
Gilmar (Pé de Vento-RJ),
hexacampeão da Copa Brasil Caixa de Cross Country, tem como

melhor resultado na meia maratona, 1:03:02, obtido em 2011,
no Rio de Janeiro.
Valdilene tem 1:14:38, tempo alcançado em Cardiff
(GBR), em março de 2016. Já
Andreia compete no Mundial
com 1:16:48, como melhor
marca, obtida em Buenos Aires
(ARG), em 2018.
A convocação atendeu aos
critérios para a formação da seleção brasileira, entre os atletas que obtiveram o índice mínimo estabelecido pela CBAt,
até o máximo de três atletas por
gênero.
No f e m i n i n o , s o m e n t e
duas atletas conseguiram o
índice. Já no masculino cinco corredores obtiveram o
índice, tendo ocorrido um
empate entre os atletas com
a terceira marca entre os
convocados - foi convocado
quem tinha a segunda melhor
marca.
A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.

Melo e Kubot
chegam ao Rio de
Janeiro e iniciam
treinos para o Rio Open
Dupla disputará o torneio entre os dias 17 e 23 deste
mês. Será a sétima participação de Marcelo - a terceira
ao lado do parceiro polonês. E juntos buscam o título
inédito, começando nesta semana a preparação na cidade

Foto/ Fotojump

A seleção brasileira que
disputará o Campeonato
Mundial de Meia-Maratona,
dia 29 de março, em Gdynia,
Polônia, foi confirmada pela
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt), com cinco atletas. O evento é da
World Athletics (ex-IAAF).
Foram convocados Ederson
Vilela Pereira (Pinheiros), Daniel Ferreira do Nascimento
(ABDA) e Gilmar Silvestre Lopes (Pé de Vento) no masculino,
Valdilene dos Santos Silva e Andreia Aparecida Hessel (ambas do
Pinheiros), no feminino. Os atletas viajam no dia 25 de março.
O paulista Ederson ganhou a medalha de ouro nos
10.000 m dos Jogos PanAmericanos de Lima-2019,
com 28:27.47. O seu melhor
tempo na meia maratona é de
1:03:47, obtido em 2018,
em Buenos Aires na Argentina. Ele venceu ainda a tradicional Volta da Pampulha
de 2019, percorrendo os 18

Foto/ Leonardo Duarte

Seleção brasileira é convocada
para o Mundial de Gdynia

Superliga Banco do Brasil 19/20

Foto/ Fernando Teramatsu

Sesc RJ e Denk Academy Maringá
Vôlei encerram a terceira rodada

Denk Academy Maringá Vôlei (PR)
Sesc RJ e Denk Academy
Maringá Vôlei (PR) encerram
a terceira rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil
masculina de vôlei 2019/2020
em jogo atrasado por causa da
participação do time carioca

na Libertadores do vôlei. O
duelo será nesta quarta-feira
(12), às 19h30, no ginásio do
Tijuca Tênis Clube, no Rio de
Janeiro (RJ), com transmissão
ao
vivo
pelo
site
Globoesporte.com.

O time carioca é o quarto
colocado na tabela da Superliga
Banco do Brasil, com 32 pontos.
A equipe paranaense aparece em
oitavo na classificação, com o
total de 17 pontos somados.
Para o jogo de amanhã, o central Flávio garante que seu time
está pronto para buscar a reabilitação no campeonato depois
do resultado negativo na rodada passada.
“Sofremos uma derrota justamente diante dos nossos torcedores, que doeu bastante em
todos nós. Estamos com dois
desfalques, que são o Martinez
e o Brendle, duas peças importantes na formação da nossa
equipe, mas temos ótimos
atletas que com certeza vão
suprir as nossas necessidades.
Nosso time vem sentindo ainda um pouco do cansaço do
mês de janeiro, que ao mesmo tempo em que foi cansati-

vo foi importante na preparação dos nossos objetivos, e esse
jogo é chave para o nosso time.
Precisamos entrar bem em quadra, mostrar nosso ritmo de jogo,
ditar o ritmo e sair com a vitória”, detalhou Flávio.
A partida é importante para o
Sesc RJ buscar o resultado positivo e de grande valor também
para Denk Academy Maringá
Vôlei, que contará com o retorno as quadras do levantador Ricardinho. O experiente jogador,
que é também presidente do clube, estava aposentado e sentiu
necessidade de estar ao lado de
um grupo jovem e que vem enfrentando problemas ao longo do
campeonato.
A terceira rodada do returno
da Superliga Banco do Brasil já
contou com as vitórias do Vôlei
Renata (SP), EMS Taubaté Funvic (SP), Apan Blumenau (SC) e
Sada Cruzeiro (MG).

O brasileiro Guilherme Peixoto será um dos pilotos da equipe Carlin na temporada 2020 da
Fórmula 3 Inglesa. Após sua estreia de destaque no ano passado
nos monopostos, correndo pela
Fórmula 4 Norte-americana, o
piloto de 17 anos decidiu “cruzar o Atlântico” para disputar uma
das categorias de base mais importantes e respeitadas da Europa na formação de pilotos.
A possibilidade de realizar mais
treinos, disputar mais corridas,
além da participação de equipes
importantes e a chance de correr
em pistas icônicas como Silverstone e Spa-Francorchamps foram
alguns dos fatores que levaram à
tomada de decisão pela categoria.
Integrar uma das equipes
mais tradicionais e vitoriosas da
Europa também foi determinante. Fundada em 1996, a Carlin já
foi responsável pela formação de
grandes pilotos, dentre eles o
tetracampeão mundial de F-1
Sebastian Vettel, da Ferrari, e
Daniel Ricciardo, da Renault.
“Escolhemos a Carlin por toda

a sua história e por ter bons carros em todas as categorias que
disputam atualmente. Sem dúvida,
será uma chance muito grande de
aprender e evoluir”, comentou
Peixoto, lembrando que além da
F-3 Inglesa, o time também está
presente atualmente na Fórmula
2, F-3 Europeia, F-4 Inglesa, Euroformula Open, Fórmula Indy e
Le Mans Series na Europa e Ásia.
“Optamos pela F-3 Inglesa por
ser um campeonato em que se anda
bastante. Temos testes, oito finais de
semana com rodada tripla e é uma
competição respeitada, com bons
pilotos, equipes e pistas”, continuou
o brasileiro, que tem sua carreira gerenciada pela XYZ Talents.
A temporada da F-3 Inglesa
contará com oito etapas, sempre
em rodada tripla, totalizando 24
corridas. A primeira delas em
Oulton Park, entre os dias 11 e 13
de abril. Além de correr nas principais pistas britânicas, como Silverstone, a categoria ainda terá
uma etapa especial num dos maiores templos do esporte a motor
mundial: Spa-Francorchamps, na

Bélgica. “Vai ser um sonho correr em pistas históricas como Silverstone e Spa”, observou Gui.
Entre os dias 4 e 5 de fevereiro, o brasileiro já teve o seu
primeiro contato com o novo carro, que conta com chassis Tatuus,
motor de 230 cavalos Mountune
Racing e pneus Pirelli. Os testes
privados aconteceram na pista
sede da primeira etapa.
Após uma carreira vitoriosa
no kart, que teve início quando o
piloto tinha apenas sete anos de
idade, Gui Peixoto fez sua transição para os monopostos em
2019. Em sua primeira temporada na F-4 Norte-americana, chamou a atenção, subindo ao pódio
duas vezes, conquistando uma
pole position e terminando o
campeonato entre os Top-6. Nas
17 provas disputadas, Gui terminou no Top-10 em 14 ocasiões.
Na F-3 Inglesa ele representará o país em uma das categorias onde o Brasil é destaque: são
13 campeões no total. O primeiro deles Emerson Fittipaldi, em
1969, seguido por José Carl os
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Gui Peixoto fecha com equipe Carlin e disputa
temporada 2020 da Fórmula 3 Inglesa

Brasileiro irá representar a
tradicional equipe Carlin
Pace em 1970. Nelson Piquet
(1978) e Ayrton Senna (1983)
também conquistaram títulos na
categoria. E a lista ainda tem
Chico Serra, Maurício Gugelmin, Rubens Barrichello, Gil de
Ferran, Mario Haberfeld, Antonio Pizzonia, Nelson Piquet Jr.,
Felipe Nasr e Matheus Leist.

Dupla volta a jogar junta no Rio nesta edição 2020
A semana será de treino no
Rio de Janeiro para o mineiro
Marcelo Melo e o polonês
Lukasz Kubot. A dupla chega à
cidade nesta terça-feira (11) e
dá início à preparação para o
Rio Open, ATP 500 que será
realizado a partir da próxima
segunda-feira (17) e até o dia
23 deste que mês nas quadras
de saibro do Jockey Club Brasileiro. Kubot desembarca no
Rio acompanhado de seu técnico, o checo Jan Stoces. Marcelo terá ao seu lado o irmão e
treinador Daniel Melo.
“Estamos chegando com
antecedência no Rio para uma
bela preparação, visando nossa
estreia na próxima semana”,
afirma Marcelo, patrocinado
por Centauro, BMG, Itambé e
Taroii, com apoio da Volvo,
Orfeu Cafés Especiais, VOSS
e Confederação Brasileira de
Tênis.
Marcelo disputou o Rio
Open desde a primeira edição,
em 2014. Nesta temporada
fará a sua sétima participação
seguida. E, pela terceira vez,
terá ao seu lado o parceiro
polonês Lukazs Kubot, com
quem jogou em 2017 e 2018.
No ano passado, formou dupla
com o também mineiro Bruno
Soares.
Nesta edição de 2020, Marcelo buscará o seu primeiro título no Rio, inédito para o tênis brasileiro. Com Kubot, chegou duas vezes nas quartas de
final, mesma atuação do ano
passado, ao lado de Bruno. Seu
melhor resultado no torneio
até agora foi o vice-campeonato conquistado em 2014,
jogando com o espanhol David Marrero. Em 2015 formou dupla com o austríaco
Julian Knowle, parando na
estreia e, em 2016, foi às
semifinais com Bruno.
No ranking mundial individual de duplas divulgado nesta
segunda-feira (10) pela ATP,
Marcelo aparece na nona colocação, com 4.820 pontos. Kubot é o oitavo colocado, também com 4.820 pontos.
Melo e Kubot começaram
a temporada na Austrália, jogando o ATP 250 de Adelaide,
indo até as quartas de final, e

em seguida o primeiro grande
Slam do ano, o Australian
Open, parando na segunda rodada. Na sequência do calendário, após o Rio Open, estarão no México, onde será realizado mais um ATP 500, o de
Acapulco, entre os dias 24 e 29
deste mês.
Recordista em títulos e semanas no topo do ranking –
Recordista brasileiro em número de títulos, com 33 conquistas, e também em semanas
no topo do ranking da ATP – 56
-, assim como em participações no ATP Finals – completou sete seguidas -, em 2019
Marcelo somou mais um recorde ao chegar a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de
Washington, em julho, maior
vencedor entre os tenistas do
Brasil, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a
atingir essa marca – atualmente são 523 triunfos.
Entre 2017 e 2018, Marcelo ficou 30 semanas – 25
consecutivas - como líder do
ranking mundial individual de
duplas da ATP (13 semanas em
2017 – terminando o ano
como número 1 - e 17 semanas em 2018). Antes, ocupou
a liderança pela primeira vez
em 2015, por 22 semanas,
também virando o ano na frente, e voltou ao primeiro lugar
por mais quatro semanas a partir de maio de 2016.
Em Winston-Salem, no
mês de agosto de 2019, conquistou o seu 33º título, todos
em duplas. Dois são Grand
Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em
Londres (2017) e nove Masters 1000, além de sete ATP
500 e 15 ATP 250. Pelo 13º
ano consecutivo comemorou
no mínimo um título por temporada.
Com a 13ª conquista da
dupla, Melo e Kubot ganharam
pelo menos um torneio por ano
desde 2015. Marcelo, 36 anos,
e Kubot, 37 anos, estão jogando juntos desde o início da
temporada 2017. Antes, formaram parceria em torneios
como o ATP 500 de Viena, em
que foram campeões em 2015
e 2016.

