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Senado aprova LDO e salário
mínimo de R$ 1.088
São Paulo garante Fórmula 1
em Interlagos até 2025
Bolsa de Valores volta ao
melhor nível desde janeiro
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A imunização contra a covid-19 deve ser assegurada a
países mais pobres e a pessoas com menos renda tanto nos
países desenvolvidos quanto
nos em desenvolvimento.
Este foi o principal ponto defendido pelo presidente do
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC/ONU), embaixador Munir Akram, em entrevista coletiva transmitida na quartafeira (16).
O representante da ONU
discutiu os desafios neste momento de pandemia e manifestou preocupação com a distribuição de vacinas, especialmente para que chegue aos locais e pessoas com menores
condições econômicas.
Nações mais ricas têm
anunciado acordo para aquisição das vacinas mais avançadas
nas fases de teste e de possibilidade de aplicação, como a
Pfizer e BionTech (Estados
Unidos e Alemanha), Sinovac
(China) e Sputinik V (Rússia).
Já governos de países mais pobres estão ficando para trás na
disputa pela compra de imunizantes.
“Temos que lutar contra o
vírus e contra as consequências dele. Tivemos aprovação
inicial de algumas vacinas
desenvolvidas. Devemos garantir que esta vacina se torne disponível para todos, em
todos os lugares, ricos ou
pobres. As vacinas devem ser
vistas como um bem público
global. Como disse o presidente da OMS [Organização
Mundial de Saúde – Tedros
Adanhom], ninguém está a salvo até todos estarem a salvo”,
declarou Akram.
Ele chamou este momento
de início da vacinação como
uma primeira e fundamental
“prova de solidariedade internacional” e alertou para possíveis problemas que podem dificultar a distribuição equitativa
dos imunizantes.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
DÓLAR
Fonte:
Climatempo
Comercial
Compra: 5,11
Venda:
5,11
Turismo
Compra: 4,99
Venda:
5,28

EURO
Compra: 6,22
Venda:
6,22

Em um mês, R$ 83,4 bilhões
foram movimentados via Pix,
diz Banco Central
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Senado aprova créditos
de R$ 13,4 bi de organismos
internacionais
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Bolsonaro pede união a
governadores na luta
contra a covid-19
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Esporte

Caramuru Vôlei e Vôlei Renata
abrem a última rodada do turno
O Caramuru Vôlei (PR) receberá o Vôlei Renata (SP) no
jogo de abertura da última rodada do turno da Superliga Banco Do Brasil 20/21 masculina
de vôlei. O time paranaense enfrentará a equipe campineira às
19h desta quinta-feira (17), no
ginásio de esportes Douglas
Pereira, em Castro (PR). O
SporTV 2 transmitirá ao vivo.
Na classificação geral, o
Caramuru Vôlei aparece na
oitava colocação, com oito
pontos (três vitórias e seis
derrotas). O Vôlei Renata é o
terceiro colocado, com 24
pontos (oito resultados positivos e dois negativos). O

EMS Taubaté Funvic (SP), invicto, lidera, com 30 pontos.
No Caramuru Vôlei, o treinador Fábio Sampaio espera um
jogo difícil contra o Vôlei Renata e pede regularidade para o
time da casa.
“É uma partida difícil para o Caramuru Vôlei como tem sido todos
os jogos. O Vôlei Renata é uma equipe coesa que erra pouco com boas
peças e que certamente estará entre
os quatro finalistas. Nosso objetivo
é manter uma crescente jogo a jogo”,
afirmou Fábio Sampaio.
Pelo lado do Vôlei Renata, o
treinador Horácio Dileo comentou sobre a expectativa de terminar o turno com um bom resul-

Vôlei Renata está em terceiro lugar

tado na competição.
“Queremos ganhar o jogo
para fecharmos muito bem o
turno da Superliga Banco Do
Brasil. Depois começaremos a
pensar nos nossos próximos
desafios. Vamos precisar entrar ligados na partida e com a
força máxima para jogarmos
contra Caramuru Vôlei fora de
casa”, disse Horário Dileo.
A rodada continua nesta
sexta-feira (18) com o duelo
entre o Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG) e o Vôlei UM Itapetininga (SP), no ginásio do
Sabiazinho, em Uberlândia
(MG). O Canal Vôlei Brasil
transmitirá ao vivo, às 19h.

Enzo Vidmontiene luta por título até o final e
termina Rotax All Stars Finals na 2ª colocação
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R$ 1.088 a partir de janeiro.
Atualmente, o salário mínimo
é de R$ 1.045. Foi feita apenas a correção com base na
previsão da inflação acumulada no ano, de acordo com
o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC). Não
houve, portanto, aumento
real. A regra que previa aumento real, o aumento acima
da inflação, deixou de vigorar no ano passado.
O texto aprovado na quarta-feira (16) estabelece como
meta fiscal no próximo ano
déficit primário de R$ 247,1
bilhões.
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Prefeitura implanta o serviço
Família Acolhedora
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Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Ministério lança campanha
para estimular vacinação
contra a covid-19

Foto/ Wander Roberto

Covid-19:
vacina deve ser
garantida a
países mais
pobres,
defende ONU

Logo após a Câmara dos
Deputados aprovar o textobase da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021,
em votação rápida e simbólica
(sem registro de votos no painel eletrônico), a proposta foi
aprovada no Senado e agora
segue para sanção presidencial.
A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano
seguinte, orienta a elaboração
da lei orçamentária anual e fixa
limites para os orçamentos dos
poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público.
Na proposta, consta a correção do salário mínimo para

No último final de semana, o
jovem talento do kartismo brasileiro Enzo Vidmontiene disputou o Rotax All Stars Finals em
Orlando, na Flórida (EUA), e lutou até o final pelo título da categoria Mini, que rendeu ao campeão uma vaga no Mundial de
Rotax em Portugal. Ainda assim,
o piloto da equipe U-Race conquistou o primeiro lugar no classificatório, venceu três das
quatro baterias eliminatórias e
triunfou na Pré-final, além de
subir no pódio da Final.
“Foi um final de semana muito bom e rápido que fizemos aqui
em Orlando. Infelizmente não
vencemos na Final, o que nos
daria a vaga para o Mundial de
Rotax em janeiro, mas saímos de
cabeça erguida e com a certeza

de que evoluímos muito neste
ano. Fizemos boas corridas, mas
sabemos que corridas às vezes
são decididas no detalhe. Vamos
em busca de encerrar o ano com
mais um título na semana que
vem”, diz Enzo, que corre com
chassi da Compkart e motor
Woltjer.
Vidmontiene iniciou sua vitoriosa trajetória nos EUA após
ser destaque no Brasil com o título de campeão brasileiro em
2018 e, no ano seguinte, também
acumulou bons resultados no
Florida Winter Tour e no SKUSA. Além disso, em 2020, o jovem piloto brasileiro já conquistou o título da Orlando Cup ao
vencer 13 das 28 corridas disputadas no torneio.
Para encerrar o ano de com-

petições nos EUA, Vidmontiene agora entra em reta final de
preparação para a última etapa
do Sunshine State Karting
Challenge, campeonato no qual
é líder na categoria Mini. Na
etapa passada, em Ocala, o brasileiro venceu duas provas, subiu quatro vezes no pódio e
conquistou duas poles para
abrir boa vantagem na liderança do campeonato.
O terceiro e último final de
semana de corridas no Sunshine State Karting Challenge
acontecerá entre os dias 19 e
20 de dezembro em Homestead, na Flórida. A etapa dupla
contará com duas corridas no
sábado (19) e duas no domingo (20) para definir os campeões da temporada.
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São Paulo garante Fórmula 1
em Interlagos até 2025
A cidade de São Paulo está
oficialmente confirmada
como uma das sedes do Campeonato Mundial de Fórmula
1 da FIA até 2025. Na próxima temporada, a corrida ocorrerá no dia 14 de novembro de
2021. O GP do Brasil passa a
se chamar Fórmula 1 Grande
Prêmio de São Paulo.
“É uma enorme alegria poder anunciar que Interlagos
continuará a sediar prova da
categoria mais importante do
Automobilismo mundial. Fizemos um grande esforço para
manter a corrida na nossa Ci-

dade. Aqui temos infraestrutura para turistas e serviços de
boa qualidade. Acreditamos
que a realização do Grande
Prêmio, além de divulgar a cidade para todo o mundo, vai
trazer contribuições importantes para a geração de empregos e renda para a população. Temos estudos que mostram que para cada R$ 1,00 investido no GP de São Paulo
temos o retorno de R$ 5,20
para a economia local”, diz o
prefeito Bruno Covas.
A Fórmula 1 é um evento
com grande potencial de atra-
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É grande a expectativa em torno dos ex-vereadores que foram
eleitos em 2020. Zé Olímpio (DEM ex-PFL) e Bezerra Jr.
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ar a parceria com o novo promotor. O B rasil é um mercado
muito importante para a Fórmula 1, com fãs devotos e uma longa história do esporte no país.
A corrida no Brasil sempre foi
um destaque para nossos fãs, pilotos e parceiros e estamos ansiosos para proporcionar aos
fãs da Fórmula 1 uma corrida
emocionante em Interlagos,
tanto em 2021 como nos anos
subsequentes,” diz Chase Carey,
chairman e CEO da Fórmula 1.
Nessa nova etapa, o Grande Prêmio de São Paulo passa
a ser promovido pela Brasil

Motorsport, empresa detida
por entidades de investimento controladas pela Mubadala,
uma empresa global de investimento do governo de Abu
Dhabi. A Mubadala possui um
sólido histórico de investimentos diversificados, e colocará à frente dessa iniciativa Alan Adler, executivo sênior com relevante experiência
no setor de Esporte & Entretenimento no país.
“Estamos muito felizes e
entusiasmados em poder trabalhar com a Fórmula 1. A
competição acontece desde a

década de 80 em Interlagos, e
é umas das provas mais respeitadas pelos pilotos. O brasileiro
é aficionado por esportes a motor e velocidade, e o Brasil tem
uma tradição de ter grandes pilotos, o que criou uma grande
legião de fãs do esporte em nosso país. Acredito que, a partir da
experiência que temos com importantes marcas globais, podemos fazer um grande trabalho
unindo esporte, marcas e entretenimento. Com isso, vamos
proporcionar novas experiências para o público, dentro e fora
das pistas”, diz Alan Adler.
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ção de turistas e de negócios
para a Cidade. De acordo com
estudos da Fundação Getúlio
Vargas, a edição de 2019 trouxe impacto econômico da ordem de R$ 670 milhões. O levantamento apontou que foram
criados 8.500 postos de trabalho diretamente relacionados
à competição. Cerca de 12 mil
profissionais foram credenciados para trabalhar na prova.
“Temos o prazer de anunciar que a cidade de São Paulo continuará a sediar o Grande Prêmio do Brasil até 2025
e estamos ansiosos para inici-
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), implantou o serviço de Família Acolhedora por meio de parceria com
as Organizações da Sociedade
Civil. O serviço visa reduzir a vulnerabilidade na primeira infância
e cumprir o Plano de Metas da
Prefeitura de São Paulo.
Desde outubro de 2019, três
parcerias foram firmadas com
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) nas regiões de Santana, Sé e Santo Amaro. O objetivo do serviço é oferecer acolhimento provisório à criança ou
ao adolescente que foi afastado
do convívio familiar por meio de
medida protetiva, até que seja

viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou,
encaminhamento para adoção.
Podem se inscrever no Família Acolhedora pessoas maiores
de 18 anos, sem restrição de
gênero ou estado civil. As unidades regionais dos Centros de
Referência Especializados da
Assistência Social (CREAS) são
responsáveis por acompanhar,
monitorar e avaliar a evolução da
execução do Família Acolhedora, oferecendo também suporte
técnico às organizações parceiras e executoras do processo.
Inicialmente, o serviço é destinado às crianças de 0 a 6 anos,
com o objetivo de ampliação
gradativa da faixa etária para até
17 anos e 11 meses, conforme

realização de planejamento e avaliação com a consolidação do
serviço no município de São Paulo. Segundo a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Berenice Giannella, “o serviço está em funcionamento, inicialmente, direcionado
ao encaminhamento de crianças
na primeira infância, pela necessidade de cuidados individuais e
afetivos que os menores precisam dentro de um ambiente familiar”, diz a secretária.
Atualmente, o serviço é realizado em três unidades com capacidade de direcionar 30 crianças em cada, totalizando 90 vagas, considerando que cada família acolhedora deverá acolher 01
(uma) criança por vez, exceto

quando se tratar de grupo de irmãos, quando esse número poderá ser ampliado. Todas as etapas
do processo de guarda provisória ficam a critério da avaliação
da equipe técnica do serviço.
Importante ressaltar que a
ação está em consonância com
os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 34, Parágrafo 1º,
que determina que “a inclusão
da criança ou adolescente em
serviços de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer c aso, o caráter provisório e excepcional
da medida, nos termos desta
lei”, artigo incluído pela Lei
12.010, de 2009.

Estação Tiradentes do Metrô recebe
exposição com presépios natalinos
O Metrô de São Paulo e o
Museu de Art e Sacra (MAS) oferecem a exposição “Presépios no
Metrô”, com 18 conjuntos que já
estão em cartaz na estação Tiradentes, da Linha 1-Azul. Entre as
novidades deste ano, estão os três
presépios inéditos em exposição,
como os presépios de Embu,
com 11 peças e feito com terracota, de Aparecida do Norte, produzido com madeira, e o “Figuras de Aniagem”, composto por
tecido e arame.
Todos os conjuntos são do
acervo do museu e estão disponíveis na Sala Tiradentes, que foi
reaberta para essa mostra e fica
no mezanino da área paga da estação. As visitas podem ser feitas gratuitamente pelos passageiros da estação, de terça a domin-

go, das 9h às 17h. A exposição
segue todos os protocolos de
segurança, disponibilizando álcool em gel e controlando a entrada dos visitantes para manter
o distanciamento.
A curadoria da mostra é de
Beatriz Cruz, que coloca entre
os destaques a obra “Presépio de
Cabaça”, feita com cabaça e palha de milho. Há também o conjunto “Presépio, 2001”, que é
feito com sucata de latão, ferro,
alumínio e cobre. Obras brasileiras também fazem parte da
mostra, como o “Presépio de
Caruaru”, que traz um casal de
cangaceiros junto ao nascimento de Jesus, feito em barro cozido pelo escultor pernambucano Mestre Vitalino.
Além desses presépios com

diversidade de materiais, formas
e cores, o visitante também poderá ver os mais tradicionais,
feitos de madeira, barro ou louça, como a peça “Natividade”,
feita com tecido e madeira, já na
coleção do museu desde 2019.
Outros presépios de destaque:
– Presépio da Cracóvia, feito com madeira e embalagens de
chocolate, representa o nascimento de Jesus dentro de uma
catedral eslava. O presépio veio
diretamente da Polônia e mais
tarde foi doado ao Museu de Presépios por Ciccilo Matarazzo,
em 1968.
– Presépio de Zimbabwe,
feito com madeira de jacarandá
pelo escultor John Khami, é o
resultado de um processo duran-

te a introdução de presépios pelos missionários em Zimbábue,
que eram feitos de gesso e com
um recém-nascido de pele branca, tendo sido adaptado a iconografia local pela Igreja para criar
laços de identidade com a população. O Presépio de Zimbabwe
representa isso com as cores e o
material escolhido, uma matériaprima africana: o jacarandá.
Serviço
Exposição Presépios no
Metrô
Data e horário: de terça-feira a domingo, das 9 às 17h, até 6
de janeiro de 2021
Local: Sala MAS/Metrô Tiradentes, na estação Tiradentes, Linha 1-Azul, mezanino
área paga

Novo modelo fará repasse de
R$ 373 milhões para aquisição de
uniformes e materiais escolares
O Prefeito Bruno Covas e o
Secretário Municipal de Educação, Bruno Caetano, anunciaram
na quarta-feira (16), em coletiva online, o Programa Auxílio
Uniforme Escolar e o Programa Material Escolar, que no
próximo ano letivo serão distribuídos por meio de valores creditados em um aplicativo de pagamento. Para os uniformes cada
estudante receberá R$ 387 e os
materiais vão até R$178.
“As famílias receberão este
crédito a part ir de janeiro do ano
que vem, para que elas possam
gastar com a aquisição do uniforme e do material escolar. Um investimento de R$ 373 milhões
importante neste momento de reaquecimento da economia na ativação do comércio local, em um
gasto da Prefeitura que era feito
de forma centralizada”, disse o
prefeito Bruno Covas.
Todos os estudantes da rede
municipal de ensino terão direito ao material e cerca de 650 mil
aos uniformes. Os valores poderão ser utilizados nas lojas e fornecedoras credenciadas pela
Secretaria municipal de Educação (SME). Esta aquisição descentralizada dará maior poder às

famílias, que vão poder utilizar
a verba para adquirir os itens que
realmente precisam, e assim, ter
um controle melhor dos tamanhos, no caso dos uniformes.
“Esta é uma estratégia com
vistas ao retorno das aulas em
2021 e tem um impacto muito
relevante também para a retomada econômica de São Paulo,
com a Prefeitura utilizando seu
poder de compra para aquecer
principalmente os pequenos
empreendedores”, disse o secretário municipal de Educação,
Bruno Caetano.
Se até o ano passado o kit vinha com peças pré-determinadas
(cinco camisetas, uma calça, uma
bermuda, cinco pares de meia,
uma jaqueta, um blusão e um par
de tênis) agora, cada família poderá comprar exatamente o que
necessita. Outra vantagem é que
o tamanho era aferido no fim do
ano anterior e agora poderá ser
feito no momento da aquisição.
A lista de materiais escolares será disponibilizada pela
SME e divulgada aos pais pelas
escolas. As famílias poderão adquirir apenas os itens que compõe a lista, até o valor disponibilizado, nos estabelecimentos

cadastrados e indicados pela pasta. Assim como a lista de materiais, os valores variam de acordo com a faixa etária:
Educação Infantil – Berçário
I e II: R$ 33,40;
Educação Infantil – Minigrupo I e II: R$ 79,84;
Educação Infantil – Pré-escola: R$ 122,86;
Ensino Fundamental – 1° ao
3° ano: R$ 135,96;
Ensino Fundamental – 4º ao
6° ano: R$ 178,41;
Ensino Fundamental – 7º ao
9º ano: R$ 135,65;
Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos: 122,10.
A inovação da compra via aplicativo é outra vantagem, pela praticidade às famílias e pelo controle,
tanto da administradora quanto da
pasta, já que as compras podem ser
realizadas apenas nos fornecedores credenciados e as transações
são apenas pelo aplicativo.
“Estamos diante de uma
oportunidade muito especial,
onde a Prefeitura passa a ser o
cliente desses empreendedores.
É um mercado enorme e que tem
a possibilidade de movimentar a

economia, especialmente nas
periferias”, ressaltou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso.
No último sábado (12) a Instrução Normativa SME Nº 49,
que dispõe do Programa Auxílio
Uniforme Escolar foi publicada
no Diário Oficial da Cidade, na
terça-feira (15) a Pasta publicou
a Instrução Normativa N°57,
sobre os materiais escolares.
A contratação da empresa do
aplicativo, tanto para as famílias
quanto para os fornecedores, aconteceu no dia 10 de julho. A empresa
vencedora da licitação foi o Mercado Pago, que permitirá a aquisição apenas em locais credenciados,
além de permitir bloqueio contra
fraudes, maior transparência e praticidade na prestação de contas.
O Portal SME já possui uma
página para o credenciamento de
fornecedores dos uniformes, o
endereço é: https://portal de
uniformes.sme.prefeitura.sp.gov.br/
Para os materiais escolares a
Pasta tem uma página com informações, como a lista de materiais para cada etapa de ensino, que
pode ser consultada no: https://
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/
coserv/material-escolar/ .
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Senado aprova créditos de R$ 13,4 bi
de organismos internacionais
O Senado aprovou cinco pedidos de empréstimo entre o governo federal e instituições internacionais de crédito. Os empréstimos totalizam R$ 13,4 bilhões,
divididos entre dólares e euros. Os
recursos destinam-se a medidas
para financiar programas emergenciais de suporte à renda de populações vulneráveis afetadas pelo
novo coronavírus (covid-19).
As autorizações foram ana-

lisadas na noite da terça-feira
(15) e vão à promulgação.
O Ministério de Minas e
Energia pode captar US$ 38 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Os recursos serão destinados ao financiamento parcial do Projeto de
Assistência Técnica dos Setores
de Energia e Mineral - Projeto
Meta - 2ª fase.

O Ministério da Cidadania
poderá pegar US$ 1 bilhão do
New Development Bank (NDB).
Os recursos destinam-se ao financiamento do Programa
Emergencial de Apoio à Renda
de Populações Vulneráveis Afetadas pelo Covid-19 no Brasil.
Populações vulneráveis
O Ministério da Cidadania
poderá contratar até 200 mi-

lhões de euros com a Agência
Francesa de Desenvolvimento
(AFD). Também foi autorizado
a contratação de US$ 1 bilhão
junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) pelos ministérios da Economia e
da Cidadania. A Corporação Andina de Fomento (CAF) poderá
viabilizar a contratação de US$
350 milhões para o Ministério
da Economia. (Agencia Brasil)

Em um mês, R$ 83,4 bilhões foram
movimentados via Pix, diz BC
Desde que entrou em operação, em 15 de novembro, o Pix,
novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, movimentou R$ 83,4 bilhões, num total
de 92,5 milhões de transações,
informou na quarta-feira (16) o
Banco Central (BC).
Segundo o BC, 84% das
transferências de dinheiro foram feitas de pessoa física para
pessoa física, na modalidade
chamada P2P. Em relação ao
volume financeiro, essa modalidade corresponde a 44% do
total movimentado. O valor médio transferido foi R$ 496,00.
Até o momento, foram registradas 46 milhões de pessoas que
já utilizam o Pix.
Em seguida, vêm as transações de empresa para empresa
(B2B), que representaram 39%
do volume financeiro, ainda que
tal modalidade tenha sido responsável por apenas 3% das transações. O valor médio transferido,
nesse caso, foi de R$ 14,6 mil.
Até o momento, são 3 milhões
de CNPJs que já usam o Pix.

De acordo com o chefe do
departamento de Competição e
de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Ângelo
Duarte, já há registro de transações na casa das centenas de
milhares e de milhões de reais
por meio do Pix. “Isso significa
uma confiança das pessoas no
Pix”, disse ele.
Duarte também frisou o espaço para crescimento nas transferências que tenham o governo
como destinatário. Ele destacou
a adesão recente da Receita Federal, que no início deste mês
passou a receber o pagamento de
tributos via Pix. Segundo o executivo do BC, em janeiro, deverá haver a adesão também do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
De acordo com Duarte, a
adesão de empresas, que exige
procedimentos mais complexos
de cadastro, deve aumentar no
início de 2021, pois muitas
companhias evitam grandes mudanças de sistema em dezembro,
preferindo aguardar o início de

um novo ano.
Chaves
Questionado sobre possíveis
fraudes no novo sistema de pagamentos, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, João Manoel Pinho de Mello, disse que não há
“registro de ocorrência”. Ele destacou que o número de reclamações recebidas a respeito do Pix
gira em torno de 1.700 até o momento, número que considera baixo ante o volume de transações.
Os dados do BC mostram
que, das transações feitas via Pix
utilizando uma chave de transferência, apenas 0,5% não foram
bem-sucedidas, com o dinheiro
voltando para quem tinha enviado. O número é bem menor do
que a taxa de insucesso quando
não se utiliza a chave (9,8%). No
caso do TED, sistema de transferência mais popular, essa taxa
encontra-se em 4,5%.
A chave Pix é cadastrada em
cada instituição financeira e facilita a transferência, podendo

ser um dado pessoal, como CPF,
número de telefone ou e-mail.
Também é possível cadastrar
uma chave com números aleatórios. Até o momento, foram cadastradas 116 milhões de chaves
Pix por pessoas físicas.
O cadastro de uma chave,
porém, não é obrigatório, destacou Mello, e as transferências
com o novo sistema de pagamentos pode ser feita também do
modo tradicional, inserindo número de agência e conta do destinatário.
Diferentemente do TED e do
DOC, que são os outros sistemas de transferências disponíveis e que levam tempo para ser
processados, o Pix é instantâneo
e pode ser utilizado 24 horas por
dia, sete dias por semana.
O Pix é gratuito para pessoas físicas. A cobrança de tarifa
para transações feitas por pessoas jurídicas é permitida pelo
BC, mas, nesse período inicial,
ainda não começou a ser feita
pelas instituições financeiras.
(Agencia Brasil)

Senado aprova LDO e salário
mínimo de R$ 1.088
Logo após a Câmara dos Deputados aprovar o texto-base
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021,
em votação rápida e simbólica (sem registro de votos no
painel eletrônico), a proposta foi aprovada no Senado e
agora segue para sanção presidencial. A LDO define as
metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e fixa limites para
os orçamentos dos poderes Legislativo e Judiciário e do Mi-

nistério Público.
Na proposta, consta a correção do salário mínimo para R$
1.088 a partir de janeiro. Atualmente, o salário mínimo é de R$
1.045. Foi feita apenas a correção com base na previsão da inflação acumulada no ano, de
acordo com o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC). Não houve, portanto,
aumento real. A regra que previa
aumento real, o aumento acima
da inflação, deixou de vigorar no
ano passado.
O texto aprovado na quarta-

feira (16) estabelece como meta
fiscal no próximo ano déficit
primário de R$ 247,1 bilhões.
Na terça-feira (15), o governo
federal modificou o texto, enviado ao Congresso em abril,
para ampliar a meta do déficit,
inicialmente prevista em R$
149,61 bilhões. A nova meta
indica déficit de R$ 247,1 bilhões para o Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central) para
2021, sem considerar os juros
da dívida pública.
O relator, senador Irajá

(PSD-TO), destacou como prioridade o programa de habitação
popular Casa Verde Amarela. Irajá incluiu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento em 2021.
O senador também incluiu
um dispositivo no texto para dar
mais rapidez à execução das
emendas parlamentares impositivas no Orçamento da União. O
texto reduz de 90 para 45 dias o
prazo para o Executivo publicar
os procedimentos e o cronograma de execução das emendas
individuais. (Agencia Brasil)

Bolsa Família poderá atender mais
pessoas, diz secretário do Tesouro
Principal programa social do
governo após o fim do auxílio
emergencial, o Bolsa Família
poderá ficar maior e atender
mais pessoas em 2021, anunciou na quarta-feira (16) o secretário do Tesouro Nacional,
Bruno Funchal. Ele, no entanto, ressaltou que uma eventual
ampliação do programa deverá
respeitar o teto de gastos e só
ocorrerá se houver recursos disponíveis.
De acordo com o secretário,
a verba para ampliar o programa
viria do remanejamento de outras rubricas do Orçamento de
2021. “É um programa que tem
funcionado. Se houver necessidade, é óbvio, respeitando nosso limite de gastos e a realocação do orçamento, [o Bolsa Família] pode ser, sim, revisto para
cima”, disse Funchal.

O secretário participou do
lançamento de relatório da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) com recomendações ao
governo brasileiro. Em entrevista de forma virtual, ele ressaltou
que a proposta do Orçamento de
2021, em tramitação no Congresso, prevê aumento de R$ 5,4
bilhões na dotação do Bolsa Família em relação a este ano.
“Esse aumento ocorreu pela
expectativa de que, na esteira da
pandemia da covid-19, mais famílias passem a se enquadrar nos
critérios de admissibilidade do
programa”, justificou Funchal.
Modernização cambial
Também presente ao lançamento do relatório, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que o

projeto de modernização cambial deve ser votado nesta semana.
Segundo ele, a aprovação do
projeto representa um avanço
para o Brasil entrar na OCDE.
“A medida melhorará bastante o ambiente de negócios no
país, com benefícios em termos
de simplificação e agilidade
para os investimentos estrangeiros diretos e em portfólio”,
disse. Para Campos Neto, a
mudança na legislação cambial construirá um marco legal
seguro, simples e moderno
para os operadores de câmbio,
os investidores estrangeiros no
Brasil e os investidores brasileiros no exterior.
Grupo das economias mais
industrializadas do planeta, a
OCDE tem parâmetros políticos, sociais, econômicos e ambientais para o ingresso. Desde

2017, o Brasil está em processo de ingresso na organização.
Vacinação
O secretário-executivo do
Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, que também participou da entrevista, disse que a
vacinação contra o novo coronavírus (covid-19) ajudará na
recuperação econômica do
país. “A vacinação contra o coronavírus será importantíssima
para a população se sentir mais
segura no Brasil, o que fará
com que a economia volte com
mais força”, disse.
Ele reiterou que o Ministério da Economia está empenhado em fornecer os recursos necessários para a compra de doses, de insumos e a realização de
campanha de vacinação. (Agencia Brasil)

Bitcoin supera US$ 20 mil
pela primeira vez na história
O bitcoin, plataforma para
negociar criptomoedas, superou
a marca de 20 mil dólares na
quarta-feira (16), atingindo o
maior valor de sua história. A
criptomoeda saltava 6,3% a
20.670 dólares, acumulando
uma valorização neste ano de

mais de 170%.
A alta é impulsionada pela
demanda de grandes investidores
atraídos por seu potencial de
ganhos rápidos, resistência à inflação e expectativas de que se
tornará um método de pagamento convencional.

O rali da criptomoeda, que
alguns investidores viram como
um potencial porto seguro, coincidiu com a queda do ouro à
vista nos últimos meses.
Alguns investidores, como
fundos hedge e family offices
[escritórios familiares], foram

dissuadidos no passado pela natureza opaca do mercado de
criptoativos.
A supervisão mais rígida do
setor de criptomoedas nos Estados Unidos ajudou a aliviar algumas dessas preocupações.
(Agencia Brasil)
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Covid-19: vacina
deve ser garantida a
países mais pobres,
defende ONU
A imunização contra a covid-19 deve ser assegurada a países
mais pobres e a pessoas com menos renda tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Este foi o principal ponto defendido pelo presidente do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas (ECOSOC/ONU), embaixador Munir
Akram, em entrevista coletiva transmitida na quarta-feira (16).
O representante da ONU discutiu os desafios neste momento de pandemia e manifestou preocupação com a distribuição de
vacinas, especialmente para que chegue aos locais e pessoas com
menores condições econômicas.
Nações mais ricas têm anunciado acordo para aquisição das
vacinas mais avançadas nas fases de teste e de possibilidade de
aplicação, como a Pfizer e BionTech (Estados Unidos e Alemanha), Sinovac (China) e Sputinik V (Rússia). Já governos de países mais pobres estão ficando para trás na disputa pela compra
de imunizantes.
“Temos que lutar contra o vírus e contra as consequências
dele. Tivemos aprovação inicial de algumas vacinas desenvolvidas. Devemos garantir que esta vacina se torne disponível para
todos, em todos os lugares, ricos ou pobres. As vacinas devem
ser vistas como um bem público global. Como disse o presidente da OMS [Organização Mundial de Saúde – Tedros Adanhom],
ninguém está a salvo até todos estarem a salvo”, declarou Akram.
Ele chamou este momento de início da vacinação como uma
primeira e fundamental “prova de solidariedade internacional” e
alertou para possíveis problemas que podem dificultar a distribuição equitativa dos imunizantes.
O primeiro obstáculo são os acordos feitos por alguns países. “Se o nacionalismo econômico prevalecer isso pode ter um
problema na distribuição equitativa”, destacou. A segunda barreira está nas limitações de propriedade intelectual de vacinas
desenvolvidas por entes privados, que podem restringir a distribuição ampla. A terceira dificuldade está na garantia da oferta a
todos.
O presidente do Conselho Econômico e Social da ONU classificou a questão como um problema de “vontade política”. “Depende dos governos decidirem que vão alocar uma porção da produção da vacina para outros países, para países em desenvolvimento”, afirmou, apontando para a importância desta postura por
parte de países mais ricos.
Recuperação econômica
Munir Akram sublinhou que a preocupação com países em
desenvolvimento deve se estender também aos aspectos econômico e social. Estas foram as nações que mais sofreram com a
pandemia e tiveram piores índices de perdas de emprego e queda
de renda. Além disso, pequenos negócios vêm lutando para se
manter abertos.
Ele elencou medidas necessárias para socorrer e promover a
recuperação sustentável destes países, lembrando da preocupação que as Nações Unidas têm demonstrado com a chaga da desigualdade em âmbito mundial.
“As consequências da pandemia são econômicas e sociais.
Lidar com elas envolve ter uma resposta estruturada e de emergência. A emergência diz respeito a financiar a viabilização dos
países pobres terem o espaço fiscal de se recuperar dos impactos da crise. Precisamos gerar liquidez adicional para os países
em desenvolvimento”, sustentou.
Entre as respostas estaria ampliar os programas de ajuda humanitária, que até agora receberam recursos insuficientes na avaliação do presidente do Conselho. Seria necessária também uma
alteração estrutural na arquitetura financeira de modo a lidar com
a pressão causada pelas dívidas dos países em desenvolvimento.
Akram acrescentou como respostas adequadas o estabelecimento de um sistema global de taxação justo, para evitar que
empresas mudem de lugar para evitar a tributação, parcerias público-privadas para investimento em infraestrutura e políticas
públicas que promovam a digitalização das economias em desenvolvimento, hoje muito inferior daquelas de países mais ricos. (Agencia Brasil)
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Entrada do Brasil na
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ELETIVA
O Presidente da Federação Paulista de Karate , no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, p ara a Assembleia Geral Ordinária e Eletiva, (Artigo 49, incisos I, II, V, VII
e VIII e Artigo 50, incisos I e II) do Estatuto vigente, a ser realizada no dia 16 de janeiro
de 2.021, em primeira convocação às 09h00 com presença da maioria das afiliadas
e às 09h30 em segunda e última convocação com a presença de qualquer número das
afiliadas, a ser realizada no seguinte endereço: Rua Dr. Rodrigo Silva, 58/60, centro
na cidade de São Paulo – SP, cep 01501-010 para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: 1 – Aprovação dos relatórios Administrativos, Financeiro e Técnico do Exercício
de 2020; 2 – Aprovação do balanço financeiro do Exercício de 2020 e do respectivo
parecer do Conselho Fiscal; 3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício
de 2021; 4 – Homologação dos Atos da Presidência durante o ano de 2020; 5 Aprovação da Tabela de Custas para o exercício de 2021; 6 – Eleição e posse do
Presidente, Vice-Presidentes e Membros do Conselho Fiscal para o período de 01.02.2021
a 01.02.2025; 7 – Assuntos Gerais pertinentes ao Karate Paulista. Conforme preceitua
o Estatuto vigente, fica aberto o prazo para a inscrição de Chapas que concorrerão nas
eleições e que deverão ser entregues na Secretaria da FPK, através de ofício firmado
pelo Presidente da Chapa até o dia 11 de janeiro de 2021 até as 16h00, devendo ser
anexado, obrigatoriamente, o Termo de Anuência coletiva por todos os candidatos aos
cargos eletivos, para efeito de publicação. Todas as Chapas serão protocoladas e
numeradas conforme data de chegada. De acordo com o estabelecido em nosso
Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais
de uma Entidade de Prática. São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente

Living Colombo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de
janeiro de 2.021, em primeira convocação às 10h30 com presença da maioria das
afiliadas e às 11h00 em segunda e última convocação com a presença de qualquer
número das afiliadas, a ser realizada no seguinte endereço: Rua Dr. Rodrigo Silva,
58/60, centro na cidade de São Paulo – SP, CEP:01501-010, p ara deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1 – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. De acordo com o estabelecido
em nosso Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar
mais de uma Entidade de Prática. São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente.
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CNPJ/MF 17.579.169/0001-40 - NIRE 35.227.264.966
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 2.400.000,00, por serem considerados excessivos nos
termos do artigo 1.082, II do Código Civil, com o cancelamento de 2.400.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá, em moeda
corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Desta forma o Capital Social passará de R$
7.633.243,00 para R$ 5.233.243,00, dividido em 5.233.243 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar
todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócio: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Pitombeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 11.457.712/0001-50 - NIRE: 35.223.948.631
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 3.500.000,00, por serem considerados excessivos
nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.500.000 quotas, com valor nominal de
R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. 2. O Capital Social
passará de R$ 5.301.289,00 para R$ 1.801.289,00, dividido em 1.801.289 quotas. 3. Autorizar os administradores
a assinar os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o
novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações, por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living Sabino Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 11.365.737/0001-24 - NIRE 35.223.874.085
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01-Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 3.900.000,00, por serem considerados excessivos
em relação ao objeto nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.900.000 quotas
do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição
do valor das quotas canceladas. 2. O Capital passará de R$ 5.641.467,00 para R$ 1.741.467,00, dividido em
1.741.467 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por
Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ: 11.359.844/0001-40 - NIRE: 35.223.856.958
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.12.2020, 10 hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital social
em R$ 20.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 20.000.000 quotas, com
valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá com
expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país,
a título de restituição do valor das quotas canceladas. Desta forma, o capital social passará de R$ 62.640.284,00 para
R$ 42.640.284,00 dividido em 42.640.284 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos
necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários
S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos

Cyrela Construtora Ltda.
NIRE 35.210.342.357 - CNPJ nº 66.703.554/0001-63
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações
aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital social em R$ 72.000.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 72.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá o valor da
redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$
88.986.642,00 para R$ 16.986.642,00, dividido em 16.986.642 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar
todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living Tupiza Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 10.336.270/0001-21 - NIRE 35.222.693.567
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.12.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 – parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 2.700.000,00, considerados excessivos em relação ao
objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 2.700.000 quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá em
moeda corrente do país o valor das quotas cancelas a título de capital excessivo. Passa o Capital Social de R$
19.108.970,00 para R$ 16.408.970,00, dividido em 16.408.970 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e
ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Living
Empreendimentos Imobiliários S.A. por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.
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QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020
Geneseas Holding S.A.
CNPJ 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Aviso aos Acionistas
Ficam os Srs. Acionistas informados que, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Geneseas Holding S.A.
(“Companhia”) realizada em 4 de dezembro de 2020 (“AGE”), os acionistas têm o prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data para
exercer o seu respectivo direito de preferência à subscrição de novas ações a serem emitidas pela Companhia, na proporção de sua
participação no capital social, até o limite máximo indicado no edital de convocação da AGE e na memória de cálculo apresentada
anteriormente pela Companhia aos acionistas de acordo com os termos e condições deliberados em referida AGE. Maiores informações
podem ser obtidas diretamente com a Companhia. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Conselho de Administração.

Living Sabará Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 10.957.619/0001-42 - NIRE 35.223.468.265
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 4.700.000,00, por serem considerados excessivos em
relação ao objeto nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 4.700.000 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A.,
a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas.
2. Passando o capital de R$ 8.613.067,00 para R$ 3.913.067,00, dividido em 3.913.067 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living Indiana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 11.360.475/0001-05 - NIRE 35.223.856.915
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.12.2020, às 10hs., na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid
Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital social em R$ 3.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 3.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição
do valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 8.747.091,00 para R$ 5.747.091,00, dividido em 5.747.091 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por
Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living Ribeirão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 11.360.582/0001-33 - NIRE 35.223.873.771
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.12.2020, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.400.000,00, por serem considerados excessivos em
relação ao objeto nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.400.000 quotas do Capital
Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual
receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. O capital social passará de R$ 4.122.642,00 para R$ 722.642,00, dividido em 722.642 quotas. 3. Autorizar os administradores a
assinar e ﬁrmar os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando
o novo valor do capital social. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Living Empreendimentos
Imobiliários S.A. - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living Cedro Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ: 16.657.987/0001-51 - NIRE: 35.226.802.751
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 10.600.000,00, por serem considerados excessivos
nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 10.600.000 quotas, com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A. Empreendimentos e Participações, a qual
receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda em moeda corrente do país, o valor
das quotas canceladas a título de capital excessivo. Desta forma o Capital Social passará de R$ 20.438.473,00 para
R$ 9.838.473,00 dividido em 9.838.473 quotas. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos
os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos

CNPJ/ME nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 183ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA
BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, A SER REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2021.
Ficam os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 183ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente),
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Pentágono”), e os representantes da
Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 12
de janeiro de 2021, às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), conforme detalhado adiante, a ﬁm de, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 183ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Avaliação e aprovação de proposta para substituição da Pentágono das funções de
agente ﬁduciário e instituição custodiante, pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
com sede à Rua Gilberto Sabino, nº 215, Conjunto 41, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88 (“Vortx”), conforme valores propostos a seguir: (i.a) para serviços de agente ﬁduciário, uma parcela única para implantação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e parcelas anuais de manutenção de R$
30.000,00 (trinta mil reais); e, (i.b) para serviços de custodiante, parcelas anuais de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja
proposta está disponível para consulta no site da Emissora www.isecbrasil.com.br; e (ii) (ii) Autorização para a Emissora, o Agente Fiduciário e o Agente Fiduciário Substituto tomarem todas as providências necessárias para viabilizar as
deliberações da presente Assembleia. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br A Assembleia será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização, mediante a presença de investidores que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação e, em segunda convocação,
conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número de titulares em circulação presentes.
Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo
governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia convocada por
meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para ﬁns de participação quanto para
voto, através do sistema Teams de conexão via internet sem possibilidade de participação de forma presencial, ou de
envio de Instrução de Voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos
CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Uma empresa do Grupo ISEC

CNPJ: 11.371.115/0001-09 - NIRE: 35.223.874.506
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.12.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, Vila Olímpia,
São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretário: Sigrid
Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 7.600.000,00, por serem
considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, I e II do Código Civil, com o cancelamento de 7.600.000 quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., o valor da
redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital
social de R$ 23.708.852,00 para R$ 16.108.852,00, dividido em 16.108.852 quotas. 3. Autorizar os administradores
da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do
contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia:
Living Empreendimentos Imobiliários S.A. - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U0DULR0DVVDQRUL)XMLWDQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 5,7$ '( &È66,$ 628=$ 6,/9$ &3)   TXH 6+$ (035((1',0(172
,02%,/,È5,263(/7'$UHTXHUHXR&8035,0(172'$6(17(1d$SDUDUHFHEHUDTXDQWLDGH5 6HW
 (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOGH,17,0$d2SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRSUD]R
VXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRHDFUHVFLGRGDVLPSRUWkQFLDVGHGLUHLWRHGHPDLVFRPLQDo}HVOHJDLVVRESHQDGHPXOWD
HKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGHVREUHRYDORUWRWDOGDGtYLGD DUWGR&3& ILFDQGRDH[HFXWDGDDGYHUWLGD
GHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSDUDSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGHGLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
SHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD /HL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH QRYHPEUR GH 

CNPJ nº 09.505.634/0001-70 - NIRE nº 35.230.248.640
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.

(',7$/'(,17,0$d®2&2035$=2'(',$6200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGR
GH 6mR 3DXOR 'U )DELR &RLPEUD -XQTXHLUD QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 DR XVXIUXWXiULR 3+221 6+8,<$8
&3) TXH 58< -())(5621 52'5,*8(6 UHTXHUHX &8035,0(172 '( 6(17(1d$ HP IDFH GH
/HXQJ <XQ 0LQJ QR TXDO SURFHGHXVH j SHQKRUD GD IUDomR LGHDO FRUUHVSRQGHQWH D  GD QXD SURSULHGDGH
GR LPyYHO GHVFULWR QD PDWUtFXOD Q  GR  &DUWyULR GH 5HJLVWURV GH ,PyYHLV GH 6mR 3DXOR (QFRQWUDQGRVH R
XVXIUXWXiULRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d®2'$3(1+25$SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH
GLDVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDGHGLDVRIHUHoD,038*1$d®2 DUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO/HLQ
  VRE DV SHQDV GD OHL 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH QRYHPEUR GH 

(',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 00D -Xt]D GH 'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,;  9LOD 3UXGHQWH (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'UD &ODXGLD 6DUPHQWR 0RQWHOHRQH QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5De5,&$%$5%26$&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR
&RPXP &tYHO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ YLVDQGR DR UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  UHSUHVHQWDGD
SHOR$FRUGR&RPHUFLDOSDUD'HVFRQWRGH'XSOLFDWDV)tVLFDVH(VFULWXUDLV&KHTXHVH$QWHFLSDomRGH'LUHLWRV&UHGLWyULRV
QYLQFXODGDjDJrQFLDFRQWDFRUUHQWHQDVVLQDGDHPTXHQmRIRLSDJR(QFRQWUDQGR
VHDUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomR
SURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D Up VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
  H 

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$',67$6,*$1786(1&,1$6QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R ;,$1*+8$/,%UDVLOHLUR&3)-,1<8&8,%UDVLOHLUR&3)H3+2(1,;02'$6/7'$(33
&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH+6%&%DQ.%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORSDUD
FREUDQoDGDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRQ(VWDQGRRVUHTXHULGRVHP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR ILFDQGRLVHQWRV
GHFXVWDVSURFHVVXDLV GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRDFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJR
GR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUD
QRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLVHQGRHVWH)yUXPORFDOL]DGRQD3UDoD-RmR0HQGHVVQ
DQGDUVDODVQ&HQWUR&(3)RQH6mR3DXOR63(PDLOVSFY#WMVSMXVEU1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGH
 H 
3URFHVVR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO/RFDomRGH,PyYHO$GPLQLVWUDGRUD(VSDoR
GR,PyYHO$VVHVVRULD,PRELOLiULD(,5(/,.DWLD5RWKHUGD&UX]5DSKDHO5RWKHUGH0RXUD(',7$/'(&,7$d2
 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR
)RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD IRUPD GD /HL HWF )D]
6DEHU D 5DSKDHO 5RWKHU GH 0RXUD &3) H 5*   TXH $GPLQLVWUDGRUD (VSDoR GR ,PyYHO
$VVHVVRULD,PRELOLiULD(LUHOOLOKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH 
UHODWLYD DR QmR SDJDPHQWR GR DFRUGR ILUPDGR SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV
(VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R
GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
H SXEOLFDGR 6mR 3DXOR DRV  GH GH]HPEUR GH 
 H 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003734-37.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Isabella Cristina Cassino CPF:086.366.438-56, que Instituto de Educação H.O
Amorim Ltda CNPJ: 07.741.692/0001-78 ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Sumário, sendo julgada
procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 18.329,08 (Julho/2020), ora em fase de Cumprimento
de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de
multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens
para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1020652-88.2018.8.26.0002 . 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) GERCIANE VIEIRA DE FARIAS, CPF
020.907.623-22, 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 marca Fiat, modelo Punto Attractive (Nacional), prata, ano 2011,
placa EYC1103, chassi 9BD118181C1180280, 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 PAGUEa integralidade da dívida
no prazo de 05 dias ou apresnete 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 04 de dezembro de 2020.
17 e 18.12
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003012-24.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de
Almeida, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Antônio Salomão dos Santos, CPF 088.371.878-23, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 56.009,79 (janeiro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 13 de março de 2020.
17 e 18.12
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0005997-63.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da SIlva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sylvia Regina de Lima Garroux, CPF 114.774.13871, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a suaINTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 53.667,05 (março/2020), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2020.
17 e 18.12
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0209037-78.2011.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Iara Aparecida Magalhães, CPF 029.946.188-26, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$
16.317,70 (novembro/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo
de 2007. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendose o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 27 de agosto de 2020.

Living Amparo Empreendimentos Imobiliários Ltda

CBR 044 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 18.689.445/0001-96 - NIRE 35.227.781.316
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: 02.12.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, Vila
Olímpia, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária:
Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 5.300.000,00, por
serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de
5.300.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações. O Capital Social passará de R$ 6.512.231,00 para R$ 1.212.231,00,
dividido em 1.212.231 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos
necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

GCLN Incorporação e Empreendimentos Ltda.

m

m

m

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 42ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1413 / 1409 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
(11) - São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 0041396-50.2020.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
RENATA MARTINS DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JEFFERSON
PEREIRA ALEXANDRE, RG 441275551, CPF 356.410.738-06, que por este
Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
ICOMON TECNOLOGIA LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, PAGUE a QUANTIA de R$8.138,40
(setembro/2020), a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB
PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2020.
17 e 18/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1006732-58.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível do Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ITAMAR DA SILVA SOUSA - CPF/MF sob o n° 035.716.624-82 e RG nº 50166887- SP que AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia
de R$ 16.286,36, referente ao não pagamento do financiamento do veículo marca HONDA, Modelo NXR 160 BROS
ESDD FL, ano fab./mod. 2019, Combustível GASOLINA cor BRANCA, chassi 9C2KD0810KR257886, placa GFZ2577,
RENAVAM 001214217807. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2020. 17 e 18/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070737-58.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OTAVIO MARÇAL GOMES DE OLIVEIRA, CPF 088.004.598-11, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Associação Nobrega de Educação e Assistencia Social.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 19.558,88 (Outubro/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020. 17 e 18/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051380-54.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro
Luiz Fernandes Nery Rafael, na forma da Lei, etc. Faz saber a Betanha Gomes de Sá, CPF 059.411.698-84
e Roberto Barbosa de Freitas, CPF 895.735.448-49 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 37.240,47 (agosto/2014), referente a prestações de amortização do Contrato de Promessa de Venda
e Compra da unidade residencial sito à Rua Manoel da Conceição S/N - P:09 B:09AP:51 no Conjunto
Habitacional Jd. Macedônia. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento procedase imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo
legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores
poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6
parcelas mensais com juros e correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2020
17 e 18/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002712-22.2012.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) POZELLI ADVANCE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 00.671.067/0001-58, na pessoa de seu representante legal, que na ação de
conhecimento, ora em sede de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Condomínio Edifício Beverly Hills,
procedeu-se a penhora do apto nº 52, 5º andar ou 8º pavimento, incluídas 3 vagas de garagem coletiva,
localizadas no 2º e 1º subsolos, para a guarda de 3 veículos de passeio, do condomínio autor, situados na Rua
Antonio Alves Barril, nº 355, Tatuapé/SP, objetos da matrícula 230.058, do 9º CRI/SP. Estando a devedora em
local ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO POR EDITAL, quanto ao encargo de depositário, não podendo
abrir mão dos bens sem a expressa autorização do Juízo, observadas as consequências do descumprimento
das obrigações inerentes, ficando ciente do prazo de 15 dias, para oferecimento de recurso. 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 novembro de 2020.
16 e 17/12
2ª Vara de Registros Públicos - 2ª Vara de Registros Públicos - EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1075913-74.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ANTONIO JOSE SOARES, EVANGELINA AUGUSTA SOARES,MANUEL
AUGUSTO DA SILVA, VICENTE CERQUEIRO LAMAS, SELSA MIRAMONTESCERQUEIRO,
MARIASILVIAAIRA FERNANDEZ, DIVINAMAR AIRA DE MELLO,BLANCA NIEVES AIRA DA SILVA,
IVANDO OLIVEIRAALVES SILVA, CLARAALICIAAIRA FERNANDEZ, CONCEPCIONAIRA FERNANDEZ,
ROBERTO AIRA, SARITA DACOSTA GALVEZ DE MORAIS, PAULO ROGE RIO RAMOS DE MORAIS,
LAURO MENSDE MELLO, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que ISAAC KASSARDJIAN ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração
de domínio sobre imóvel situado na Rua Cinamomos n.14/16, antigos números 29/27 – CEP:02313-050 – Vila
Nova Mazzei, Capital–SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se
o presente edital para citação dos supra mencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro
de 2020.
J - 16 e 17/12

QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Jornal O DIA SP

Geneseas Holding S.A. –

CNPJ/MF nº 12.022.940/0001-60
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Controladora
Consolidado
Capital Pagamento base- Reserva Adiantamento para futuro Ajuste de avali- Prejuízo
2019
2018
2019
2018
Ativo
Total
social
ado em ações de capital
aumento de capital ação patrimonial acumulado
Circulante
14
– 135.043 102.996 Saldos em 31 de dezembro de 2017
32.914
561
10.639
15.825
–
(13.439) 46.500
Caixa e equivalentes de caixa
10
– 12.013 10.813 Aumento de capital
15.909
–
–
(15.825)
–
–
84
Contas a receber de clientes
–
– 40.470 26.206 Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
(9.771) (9.771)
Estoques
–
– 14.016 18.984 Saldos em 31 de dezembro de 2018
48.823
561
10.639
–
–
(23.210) 36.813
Ativo biológico
–
– 35.966 31.082 Aumento de capital
338
–
–
–
–
–
338
Adiantamentos a fornecedores
–
–
1.487
6.153 Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
35.824
–
– 35.824
Impostos a recuperar
4
– 29.083
7.030 Integralização de capital
–
18.174
–
–
(18.174)
–
–
Operações com derivativos
–
–
–
142 Pagamento baseado em ações
–
379
–
–
–
–
379
Outros ativos
–
–
2.008
2.586 Ajuste de conversão
–
–
–
–
(298)
– (298)
Não circulante
–
–
2.398 14.108 Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
(37.748) (37.748)
Impostos a recuperar
–
–
663 13.086 Saldos em 31 de dezembro de 2019
67.335
940
10.639
17.650
(298)
(60.958) 35.308
Mútuo com fornecedor
–
–
–
250
Demonstrações dos Resultados
Controladora
Consolidado
Depósitos judiciais
–
–
672
564
Controladora
Consolidado
2019 2018
2019
2018
Outros créditos
–
–
1.063
208
2019 2018
2019
2018 Salários, ordenados e encargos sociais
Investimentos
37.841 56.941
1.019
1.019 Receita líquida
–
– 243.452 222.569 e impostos parcelados
–
– (740) (948)
Imobilizado
–
– 56.995 39.754 Custo dos produtos vendidos
–
– (194.871) (178.300) Impostos e taxas a recolher
–
– (2.726) 2.354
Intangível
–
– 47.167 18.222 Lucro bruto
–
– 48.581 44.269 Tributos parcelados
–
– (442)
152
37.841 56.941 105.181 58.995 Despesas com vendas
–
– (7.833) (11.723) Adiantamento a clientes
–
– 6.955 1.480
Total do ativo
37.855 56.941 242.622 176.099 Despesas administrativas e gerais
(20)
(5) (45.681) (28.133) Provisão para Contingência
–
–
–
(20)
Controladora
Consolidado Resultado de equivalência patrimonial (37.368) (9.766)
–
– Partes relacionadas
–
– (21.568) 17.900
2019
2018
2019
2018 Valor justo dos ativos biológicos
Passivo e patrimônio líquido
–
–
4.510
2.917 Juros pagos
–
–
– (5.094)
Circulante
2.511 20.090 162.291 120.902 Outras receitas operacionais, líquidas
(380)
– (18.347) (1.397) Outros passivos
–
– 22.546 (986)
Empréstimos e financiamentos
10
– 93.587 63.077 Lucro (prejuízo) operacional antes
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
Fornecedores
3
5 43.139 23.702 do resultado financeiro
(37.768) (9.771) (18.770)
5.933 atividades operacionais
–
– (9.070) 15.338
Partes relacionadas
– 17.900
– 21.568 Receitas financeiras
22
–
7.159
6.167 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Salários, ordenados e encargos sociais
–
–
5.139
5.879 Despesas financeiras
(2)
– (26.137) (20.851) Empréstimo (concedido a) capitado em
Adiantamento de clientes
–
–
8.437
1.482 Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
(37.748) (9.771) (37.748) (8.751) controlada
–
– 6.376 1.542
Tributos a recolher
1
–
–
2.726 IRPJ e contribuição social – diferido
–
–
– (1.020) Aquisição de imobilizado e intangível
–
– (24.718) (9.541)
Tributos parcelados
–
–
106
76 Prejuízo do exercício
(37.748) (9.771) (37.748) (9.771) Goodwill
–
– (29.489)
–
Contas a pagar ex-acionistas
–
2.185
5.511
2.185
Ativo biológico
–
– (374) (18.915)
Consolidado Caixa líquido aplicado nas atividades de
Outros passivos
2.497
–
6.372
207 Demonstrações dos Fluxos de Caixa Controladora
2019 2018
2019
2018 investimento
Não circulante
36
35 45.023 18.384
–
– (48.205) (26.914)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos
–
– 24.518 12.132 Fluxo de caixa das atividades operacionais
(37.748) (9.771) (37.748) (9.771) Captação de novos empréstimos
–
– 40.320 29.557
Tributos parcelados
–
–
307
779 Prejuízo do exercício
Aumento de capital em espécie
–
– 18.512
–
Subvenções governamentais
–
–
200
200 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Captações de acionistas (AFAC)
–
– 17.353
–
Provisão para riscos
–
–
98
98 geradas pelas atividades operacionais:
–
– 1.668 1.020 Amortização de empréstimo e
Tributos diferidos
–
–
6.805
5.137 Imposto de renda e CSLL diferidos
–
– 6.940 2.932 financiamento
–
– (17.710) (15.949)
Contas a pagar ex-acionista
–
– 12.499
– Depreciações e amortizações
–
– (4.510) (2.917) Caixa líquido gerado pelas atividades de
Outros passivos
36
35
596
38 Variação no valor justo do ativo biológico
– (461) (2.555) financiamento
–
– 58.475 13.608
Patrimônio líquido
35.308 36.816 35.308 36.813 Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
–
– 13.910 7.901 Aumento (redução) do saldo de caixa e
Capital social
67.335 48.823 67.335 48.823 Juros sobre empréstimos e financiamentos
37.368 9.766
–
– equivalentes de caixa
–
– 1.200 2.032
Reserva de capital
10.639 10.639 10.639 10.639 Resultado de equivalência patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa:
Pagamento baseado em ações
940
561
940
561 Resultado na venda de imobilizado,
–
– 1.081
158 no início do exercício
10.813 8.781
AFAC
17.650
– 17.650
– intangível, líquido
380
–
380
– no fim do exercício
–
– 12.013 10.813
Ajuste acumulado de conversão
(298)
–
(298)
– Pagamento baseado em ações
Aumento (redução) do saldo de caixa
Prejuízos acumulados
(60.958) (23.207) (60.958) (23.210) Aumento (redução) dos ativos operacionais
Contas
a
receber
–
–
(13.803)
5.475
e
equivalentes
de
caixa
–
– 1.200 2.032
Total passivo e patrimônio líquido 37.855 56.941 242.622 176.099
Estoques
–
– 4.968 8.535
Demonstrações dos Resultados
Vicente Roberto Criscio – Diretor Presidente
–
– (9.630) (5.433)
Controladora
Consolidado Impostos a recuperar
Abrangentes
Daniela de Oliveira Leite Pinto – Diretora Financeira
–
– (108) (200)
2019 2018
2019 2018 Depósitos judiciais
Gabriel de Carvalho Pires – Diretor de Marketing
–
– 4.781 (7.303)
Prejuízo do exercício
(37.748) (9.771) (37.748) (9.771) Outros ativos
Orlando Delgado Rodriguez – Diretor de Operações
Outros resultados abrangentes
(298)
–
(298)
– Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fabio Hiroshi Hamano – Contador CRC 1SP 308.491
–
5 19.437 2.658
Resultado abrangente do exercício (38.046) (9.771) (38.046) (9.771) Fornecedores
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Living Empreendimentos Imobiliários S.A.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO

NIRE 35.300.470.192 - CNPJ 08.281.952/0001-32
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora, local: 02.12.2020, as 14h., na sede, Rua do Rócio, nº 109, 2º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP. Presença: 100% capital social votante. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. Nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, a redução do capital social em
R$ 100.000.000,00, considerado excessivo em relação ao objeto social, com o cancelamento de 100.000.000 de ações
ordinárias, sem valor nominal, todas da Acionista Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações,
que receberá a restituição do valor das ações canceladas a título de capital excessivo em moeda corrente nacional. 2.
Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. 3. O capital social passa de
R$ 426.155.159,00 para R$ 326.155.159,00 dividido em 326.155.159 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, alterando-se o caput do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 326.155.159,00 dividido em 326.155.159 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Acionista: Cyrela Brazil Realty
S.A. Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O ADMINISTRADOR PROVISORIO, Sr. Paulo Eneas Scaglione, OAB-SP 85.001, nomeado pelo Nobre Juiz
da 35ª. Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, no Processo de nº1095878-62.2019.8.26.0100,
em cumprimento restrito aos termos da sua nomeação e de acordo com os Estatutos da Entidade, uma
vez cumprido o que determina o artigo 9, tendo notiﬁcado as entidades constantes dos Estatutos juntado
ao mencionado autos , datado de 06 de abril de 2005, na ausência de outro mais recente, registrado em
cartório, convoca os Srs. Representantes dos clubes ﬁliados à Entidade, que ﬁzeram parte da relação de
clubes com direito a voto, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede da
Federação de Automobilismo de São Paulo, à Rua Luis Gois, nº- 718 Vila Mariana, cedida para a realização da
assembleia, tendo em vista a indisponibilidade do local tido como sede da Federação Paulista de Motociclismo,
no dia 04 de janeiro de 2021 e contando com a presença dos clubes que estiverem em condições de voto,
APRESENTANDO OS ESTATUTOS REGISTRADO EM CARTORIO, A ATA DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE
COM MANDATO EM VIGOR, REGISTRADA EM CARTORIO E CÓPIA DO CNPJ INDICANDO QUE O CLUBE
ESTA ATIVO. Os clubes que constaram dos estatutos como ﬁliados são os seguintes: Alpha Moto Clube; Assoc.
Paulista de Enduro e Rally; Atibaia Moto Clube; Centauro Motor Clube; Daytona Moto Clube; Jockey Clube de
Barretos; Marilandia Moto Clube; Moto C. Campos do Jordao; Moto Clube Andorinhas; Moto Clube de Bauru;
Moto Clube de Marilia; Moto Clube Japy; Moto Clube Paulista; Motor Itatiba Clube; Motor Club de Aracatuba;
Ourinhos Moto Clube; Paulistano Motor Clube; Pegaso Moto Clube; Associacao Esp.Mot.S.J.R.Preto; Ass.
Motoc. e Atlet. de Tiete; Total Moto Clube; Trail Clube Paulista; Trail Clube Verde Rosso; União Moto Clube; Trail
Clube de Tatui; Moto Clube de Votuporanga; Kaipira Krail Clube; Interlagos Motor Clube; Automóvel Clube da
Lapa. Nos termos do Estatuto, a Assembleia instalar-se-á em 1ª chamada às 14:00 horas com comparecimento
de 50% mais 1 de seus membros com direito a voto e em 2ª chamada as 15 horas, para deliberar, com quórum
de 1/3 dos membro com direito a voto, nos termos do artigo 10, letra”e” paragrafo 1º, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: Eleição e posse do Presidente e Vice presidente, dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal, para um mandato de 4 anos nos termos dos Estatutos. São Paulo 15 de dezembro de 2020,
Paulo Enéas Scaglione – Administrador nomeado Judicialmente

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1010109-38.2019.8.26.0019. A Dra. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto,
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP, na forma da lei, etc... Faz a PHILIPE DE OLIVEIRA
(CPF/ M F sob o n° 427.298.088-25 e RG nº 4746966807 - SP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a “ veículo marca HONDA, modelo CIVIC SEDAN LXL
1.8, ano fab./ mod. 2012 / combustível GASOLINA, cor PRETA, chassi 93HFB2650CZ220344, placa EOM 0300,
RENAVAM 000468784942 “. Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena
de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/
69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito,
sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Americana, 04/12/2020.
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1011098-48.2020.8.26.0071. A Dra. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz
de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc... Faz LIGIANE DE CASSIA RIBEIRO
TORRES (CPF/MF sob o n° 026.418.179-42 e RG nº 536096661 – SP) que Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a veículo marca FORD, modelo FUSION
SEL 2.3 16V, ano fab./mod. 2007/ combustível GASOLINA, cor PRATA, chassi 3FAHP08Z88R177446, placa
KJB0022, RENAVAM 000949189316. Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena
de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69,
alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob
pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Bauru, 09/11/2020. 17 e 18/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013296-56.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos os interessados que na ação de Outros procedimentos de jurisdição voluntária, proposta por
Wagner Augusto Martins de Jesus em face de Associação de Moradores Fazenda do Carmo Guaianazes – A16, nomeou
WAGNER AUGUSTO MARTINS DE JESUS como administrador provisório da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES FAZENDA
DO CARMO GUAIANAZES - A16, CNPJ 04396221000181, com endereço à Paulo Gracindo, 160, Conjunto abitacional
Fazenda do Carmo, CEP 08421-520, São Paulo - SP, para regularizar a sociedade praticando os atos necessários,
dentro do Estatuto Social, incluindo eleição de diretoria executiva e demais cargos necessários, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011922-33.2014.8.26.0001/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIVIANE PONCIANO STEFANI (CPF: 287.460.918-82) que
COLÉGIO SANTA TEREZA LTDA EPP (CNPJ: 09.483.594/0001-03) ajuizou Ação de Cobrança (Procedimento
Comum) e que, tendo sido julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 10.463,74
(Janeiro/2017), iniciou-se fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar ignorado,
foi determinada a sua Intimação por Edital para que tome ciência acerca da penhora que recaiu sobre os
seguintes bens: Veículo automotor de Marca/Modelo: I/Kia Soul EX 1.6 FF MT, Placas: EUB0463, UF: SP,
Renavam: 00337624194, Chassi: KNAJT814AC7324786, Cor: Cinza, Ano Modelo/Fabricação: 2012/2011 e
V eículo automotor de Marca/Modelo: IMP/Ford Escort GLX 16VH, Placas: CLS9630, UF: SP, Renavam:
00691634807, Chassi: 8AFZZZEHCVJ093140, Cor: Azul, Ano Modelo/Fabricação: 1998/1997, conforme termo
de penhora de fls. 216 dos autos. Ficando ainda intimada a executada para que no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2020. 17 e 18/12

SIROCO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 05.032.463/0001-59 - NIRE 35.230.019.004
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 29/11/2020
Data, Horário e Local: 29/11/2020, às 10h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da Sociedade. Mesa:
Presidente: Eduardo Vieira da Motta, anteriormente qualificado; e Secretária: Luilda Kummer Vieira da Motta, anteriormente qualificada. Deliberações: são aprovadas as
seguintes deliberações: 1ª: Redução do capital social por consideraram excessivo aos objetivos da Sociedade, no montante de R$ 2.610.200,00, passando dos atuais
R$ 7.441.000,00 para R$ 4.830.800,00 dividido em 4.830.800 quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 2ª: A redução de capital será realizada mediante o
cancelamento de 2.610.200 quotas sociais, com valor nominal total de R$ 2.610.200,00 representativas do capital social da Sociedade e de titularidade dos sócios, da seguinte
forma: (a) Cancelamento de 522.040 quotas sociais de titularidade do sócio Eduardo Vieira da Motta; (b) Cancelamento de 522.040 quotas sociais de titularidade da sócia
Luilda Kummer Vieira da Motta; (c) Cancelamento de 522.040 quotas sociais de titularidade da sócia Márcia Vieira da Motta; (d) Cancelamento de 522.040 quotas sociais
de titularidade da sócia Elaine Vieira da Motta; e, (e) Cancelamento de 522.040 quotas sociais de titularidade da sócia Eliane Vieira da Motta Mollica. 3ª: Para a efetivação
da restituição do montante correspondente à redução de capital, os sócios deliberam a restituição da seguinte forma: (a) Ao sócio Eduardo Vieira da Motta, R$ 522.040,00
sendo-lhe atribuídos: (i) 47 debêntures simples emitidas pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A., CNPJ/ME nº 10.647.979/0001-48, consoante se verifica no Instrumento
Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até sete séries, da espécie com garantia real, datada de 30/10/2019, pelo valor
de R$ 50.595,86; (ii) 98 debêntures emitidas pelo Equatorial Transmissora 1 SPE S.A., CNPJ/ME nº 26.845.650/0001-21, pelo valor de R$ 115.866,98; (iii) 10 debêntures
simples emitidas pela Itarema Geração de Energia S.A., CNPJ/ME nº 13.234.214/0001-74, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 3ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única, para distribuição única, datada de
07/09/2016, pelo valor de R$ 11.455,36; (iv) 59 debêntures simples emitidas pela Companhia Energética Sinop S.A., CNPJ/ME nº 19.527.586/0001-75, consoante se verifica
no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série única,
datada de 16/05/2018, pelo valor de R$ 81.336,97; (v) 78 debêntures simples emitidas pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ/ME nº
43.776.517/0001-80, consoante se verifica no 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 24ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em até duas séries, datada de 15/07/2019, pelo valor de R$ 81.752,14; (vi) 24 debêntures simples da Empresa de Energia São Manoel S.A., CNPJ/
ME nº 18.494.537/0001-10, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com
garantia real e adicional fidejussória, datada de 31/07/2018, pelo valor de R$ 27.549,85; (vii) 99 debêntures simples emitidas pela Transmissora Aliança se Energia Elétrica
S.A., CNPJ/ME nº 07.859.971/0001-30, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em série única, datada de 26/08/2019, pelo valor de R$ 109.041,37; (viii) 40 certificados de recebíveis do agronegócio emitidas pelo Agro Indústrias
do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, CNPJ/ME nº 13.642.699/0001-35, pelo valor de R$ 40.018,43; (ix) 04 debêntures simples emitidas pela Cutia Empreendimento
Eólicos S.A., CNPJ/ME nº 10.979.076/0001-64, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, datado de 20/03/2019 pelo valor de R$ 4.421,07; e, (x) R$ 1,97 em moeda corrente nacional.
(b) À sócia Luilda Kummer Vieira da Motta, anteriormente qualificada, será destinado o montante correspondente a R$ 522.040,00 sendo-lhe atribuídos: (i) 47 debêntures
simples emitidas pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A., CNPJ/ME nº 10.647.979/0001-48, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até sete séries, da espécie com garantia real, datada de 30/10/2019, pelo valor de R$ 50.595,86; (ii) 98 debêntures
emitidas pelo Equatorial Transmissora 1 SPE S.A., CNPJ/ME nº 26.845.650/0001-21, pelo valor de R$ 115.866,98; (iii) 10 debêntures simples emitidas pela Itarema Geração
de Energia S.A., CNPJ/ME nº 13.234.214/0001-74, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única, para distribuição única, datada de 07/09/2016, pelo valor de R$ 11.455,36; (iv) 59
debêntures simples emitidas pela Companhia Energética Sinop S.A., CNPJ/ME nº 19.527.586/0001-75, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série única, datada de 16/05/2018, pelo valor de
R$ 81.336,97; (v) 78 debêntures simples emitidas pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ/ME nº 43.776.517/0001-80, consoante se
verifica no 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 24ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas
séries, datada de 15/07/2019, pelo valor de R$ 81.752,14; (vi) 24 debêntures simples da Empresa de Energia São Manoel S.A., CNPJ/ME nº 18.494.537/0001-10, consoante
se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória,
datada de 31/07/2018, pelo valor de R$ 27.549,85; (vii) 99 debêntures simples emitidas pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., CNPJ/ME nº 07.859.971/000130, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única,
datada de 26/08/2019, pelo valor de R$ 109.041,37; (viii) 40 certificados de recebíveis do agronegócio emitidas pelo Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. AGROVALE, CNPJ/ME nº 13.642.699/0001-35, pelo valor de R$ 40.018,43; (ix) 04 debêntures simples emitidas pela Cutia Empreendimento Eólicos S.A., CNPJ/ME
nº 10.979.076/0001-64, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, com garantia adicional fidejussória, em série única, datado de 20/03/2019, pelo valor de R$ 4.421,07; e, (x) R$ 1,97 em moeda corrente nacional. (c) À sócia Márcia Vieira
da Motta, anteriormente qualificada, será destinado o montante correspondente a R$ 522.040,00 sendo-lhe atribuídos: (i) 47 debêntures simples emitidas pela Concessionária
Rota das Bandeiras S.A., CNPJ/ME nº 10.647.979/0001-48, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, em até sete séries, da espécie com garantia real, datada de 30/10/2019, pelo valor de R$ 50.595,86; (ii) 98 debêntures emitidas pelo Equatorial Transmissora 1
SPE S.A., CNPJ/ME nº 26.845.650/0001-21, pelo valor de R$ 115.866,98; (iii) 10 debêntures simples emitidas pela Itarema Geração de Energia S.A., CNPJ/ME
nº 13.234.214/0001-74, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
com garantias adicionais real e fidejussória, em série única, para distribuição única, datada de 07/09/2016, pelo valor de R$ 11.455,36; (iv) 59 debêntures simples emitidas
pela Companhia Energética Sinop S.A., CNPJ/ME nº 19.527.586/0001-75, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série única, datada de 16/05/2018, pelo valor de R$ 81.336,97; (v) 78 debêntures simples
emitidas pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ/ME nº 43.776.517/0001-80, consoante se verifica no 1º Aditamento ao Instrumento
Particular de Escritura da 24ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, datada de 15/07/2019, pelo valor de
R$ 81.752,14; (vi) 24 debêntures simples da Empresa de Energia São Manoel S.A., CNPJ/ME nº 18.494.537/0001-10, consoante se verifica no Instrumento Particular de
Escritura da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, datada de 31/07/2018, pelo valor de
R$ 27.549,85; (vii) 99 debêntures simples emitidas pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., CNPJ/ME nº 07.859.971/0001-30, consoante se verifica no Instrumento
Particular de Escritura da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, datada de 26/08/2019, pelo valor de
R$ 109.041,37; (viii) 40 certificados de recebíveis do agronegócio emitidas pelo Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, CNPJ/ME nº 13.642.699/000135, pelo valor de R$ 40.018,43; (ix) 04 debêntures simples emitidas pela Cutia Empreendimento Eólicos S.A., CNPJ/ME nº 10.979.076/0001-64, consoante se verifica no
Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em
série única, datado de 20/03/2019, pelo valor de R$ 4.421,07; e, (x) R$ 1,97 em moeda corrente nacional. (d) À sócia Elaine Vieira da Motta, será destinado o montante
correspondente a R$ 522.040,00, sendo-lhe atribuídos: (i) 47 debêntures simples emitidas pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A., CNPJ/ME nº 10.647.979/0001-48,
consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até sete séries, da espécie com garantia
real, datada de 30/10/2019, pelo valor de R$ 50.595,86; (ii) 98 debêntures emitidas pelo Equatorial Transmissora 1 SPE S.A., CNPJ/ME nº 26.845.650/0001-21, pelo valor
de R$ 115.866,98; (iii) 10 debêntures simples emitidas pela Itarema Geração de Energia S.A., CNPJ/ME sob o nº 13.234.214/0001-74, consoante se verifica no Instrumento
Particular de Escritura da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única,
para distribuição única, datada de 07/09/2016, pelo valor de R$ 11.455,36; (iv) 59 debêntures simples emitidas pela Companhia Energética Sinop S.A., CNPJ/ME
nº 19.527.586/0001-75, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real e adicional fidejussória, em série única, datada de 16/05/2018, pelo valor de R$ 81.336,97; (v) 78 debêntures simples emitidas pela Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - SABESP, CNPJ/ME nº 43.776.517/0001-80, consoante se verifica no 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 24ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, datada de 15/07/2019, pelo valor de R$ 81.752,14; (vi) 24 debêntures simples da Empresa
de Energia São Manoel S.A., CNPJ/ME nº 18.494.537/0001-10, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 4ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, datada de 31/07/2018, pelo valor de R$ 27.549,85; (vii) 99 debêntures simples emitidas pela
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., CNPJ/ME nº 07.859.971/0001-30, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, datada de 26/08/2019, pelo valor de R$ 109.041,37; (viii) 40 certificados de recebíveis do
agronegócio emitidas pelo Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, CNPJ/ME nº 13.642.699/0001-35, pelo valor de R$ 40.018,43; (ix) 04 debêntures
simples emitidas pela Cutia Empreendimento Eólicos S.A., CNPJ/ME nº 10.979.076/0001-64, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, datado de 20/03/2019, pelo valor de
R$ 4.421,07; e, (x) R$ 1,97 em moeda corrente nacional. (e) À sócia Eliane Vieira da Motta Mollica, anteriormente qualificada, será destinado o montante correspondente a
R$ 522.040,00 sendo-lhe atribuídos: (i) 47 debêntures simples emitidas pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A., CNPJ/ME nº 10.647.979/0001-48, consoante se
verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até sete séries, da espécie com garantia real, datada de
30/10/2019, pelo valor de R$ 50.595,86; (ii) 98 debêntures emitidas pelo Equatorial Transmissora 1 SPE S.A., CNPJ/ME sob o nº 26.845.650/0001-21, pelo valor de
R$ 115.866,98; (iii) 10 debêntures simples emitidas pela Itarema Geração de Energia S.A., CNPJ/ME sob o nº 13.234.214/0001-74, consoante se verifica no Instrumento
Particular de Escritura da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única,
para distribuição única, datada de 07/09/2016, pelo valor de R$ 11.455,36; (iv) 59 debêntures simples emitidas pela Companhia Energética Sinop S.A., CNPJ/ME
nº 19.527.586/0001-75, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real e adicional fidejussória, em série única, datada de 16 de maio de 2018, pelo valor de R$ 81.336,97; (v) 78 debêntures simples emitidas pela Cia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ/ME nº 43.776.517/0001-80, consoante se verifica no 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 24ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, datada de 15/07/2019, pelo valor de R$ 81.752,14; (vi) 24 debêntures simples
da Empresa de Energia São Manoel S.A., CNPJ/ME nº 18.494.537/0001-10, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 4ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, datada de 31/07/2018, pelo valor de R$ 27.549,85; (vii) 99 debêntures simples
emitidas pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., CNPJ/ME nº 07.859.971/0001-30, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, datada de 26/08/2019, pelo valor de R$ 109.041,37; (viii) 40 certificados de
recebíveis do agronegócio emitidas pelo Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, CNPJ/ME nº 13.642.699/0001-35, pelo valor de R$ 40.018,43; (ix)
04 debêntures simples emitidas pela Cutia Empreendimento Eólicos S.A., CNPJ/ME nº 10.979.076/0001-64, consoante se verifica no Instrumento Particular de Escritura da
1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, datado de 20/03/2019, pelo
valor de R$ 4.421,07; e, (x) R$ 1,97 em moeda corrente nacional. 4ª: Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, em razão da redução do capital social ora aprovada.
5ª: Autorizar a Administração da Sociedade a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas. SP, 29/11/2020. Mesa: Eduardo Vieira
da Motta - Presidente; Luilda Kummer Vieira da Motta - Secretária.
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Máxima Administração e Participações Ltda
CNPJ 02.485.861/0001-32 - NIRE 35.215.101.102
Extrato da Ata de Reunião Extraordinária, Realizada em 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 09 hs, na Rua Paraguai, nº 51, 7° andar, São Paulo/SP. Presença: 100% do capital social.
Mesa: Presidente: Nelson Camargo Cury, Secretária: Marina Cury Barros. Deliberações Aprovadas: Reduzir o capital social de R$ 6.880.874,00 para R$ 4.880.874,00, uma redução, portanto, de R$ 2.000.000,00, mediante o cancelamento de
1.000.000 quotas, detidas por cada um dos sócios. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. Sócios: Nelson Camargo Cury, Marina Cury Barros, e na qualidade de usufrutuários: Nelson Craidy Cury, Maria Christina Camargo Cury.

SAFE SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 38.316.217/0001-88 - NIRE: 3530055552-0
Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 09/09/2020, às 11h na sede social, localizada na cidade de SP/SP. Convocação
e presença: dispensada face à presença confirmada de todos os acionistas. Deliberações: O Sr.
Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para emissão de 40.000 debêntures
simples, no montante de R$ 40.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, em 10 séries,
sendo aprovada por unanimidade a referida emissão, nos termos do “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples da Safe Securitizadora S/A”. SP,
09/09/2020. Carlos Alberto Nakano - Presidente de Mesa e Acionista; Dayanne Frasson Nakano
- Secretária de Mesa e Acionista. JUCESP - 500.615/20-2 em 26/11/2020. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.

CBR 008 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 09.086.797/0001-66 - NIRE 35.221.811.752
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.12.2020, às 10hs., na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.082, inciso II do Código Civil, a redução do capital social
em R$ 7.600.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 7.600.000 quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., que receberá
o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 32.982.157,00 para R$ 25.382.157,00, dividido em 25.382.157 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Cyrela Sul 004 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

CNPJ nº 20.710.647/0001-14 - NIRE nº 35.230.340.830
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 07.07.2020, 10hs., na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Fernando Goldsztein. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.700.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, com o cancelamento de 1.700.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada, sendo 1.572.500 quotas da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 127.500 quotas da sócia Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli, as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. O capital social de R$ 21.153.680,00, para R$ 19.453.680,00, dividido em 19.453.680 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 07.07.2020. Sócias: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. Miguel Maia Mickelberg,
Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Jasper Empreendimentos Imobiliários - EIRELI. Fernando Goldsztein.

Cyrela Sul 018 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

CNPJ nº 31.949.403/0001-05 - NIRE nº 35.235.386.994
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 07.07.2020, 10hs., na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário, Fernando Goldsztein. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.700.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, com o cancelamento de 1.700.000, quotas, com valor nominal de R$
1,00 cada, sendo 1.360.000 quotas da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 340.000 quotas
da sócia Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli, as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do
país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. O capital social de R$ 2.751.000,00, para R$ 1.051.000,00,
dividido em 1.051.000 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 07.07.2020. Sócias: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. Miguel Maia
Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Jasper Empreendimentos Imobiliários – Eireli. Fernando Goldsztein

Residencial São Conrado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

CNPJ nº 06.259.739/0001-07 - NIRE 35.230.269.361
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada no dia 02.12.2020
Data, Hora, Local: 02.12.2020, às 10hs., na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital social em R$ 2.477.224,00, sendo que R$ 2.300.000,00 são excessivos em relação ao objeto social, e R$ 177.224,00
direcionados para absorção de prejuízos, nos termos do artigo 1.082, I, do Código Civil, com valor nominal de R$ 1,00
cada uma, todas da sócia Cyrela RJZ Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual receberá, o valor da redução
em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$
3.790.156,00 para R$ 1.312.932,00, divido em 1.312.932 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.12.2020. Sócia: Cyrela RJZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Montcalm Montagens Industriais S/A
C.N.P.J. 63.081.764/0001-79 - NIRE Nº 35300059158
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17.11.2020
Data, Hora e Local: em 1ª convocação, em 17.11.2020, às 09hs, na sede social da Montcalm Montagens Industriais S/A,
na cidade de São Paulo/SP, na Rua Ibituruna, 561, bairro Jabaquara, CEP 04302-052. Convocação e Publicações Prévias:
feita por carta aos acionistas nos termos do § 133 da Lei nº 6404/76 (“Lei das S.A.”). Acionistas Presentes: presentes os
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
Presente o Diretor Superintendente, Sr. Oscar Simonsen Júnior e o Diretor Executivo, Sr. Tercio Lauletta. Mesa: Presidente Sr.
Oscar Simonsen Júnior; Secretário Sr. Tercio Lauletta. AGE - (Deliberações pela ordem): (1) Aprovar o aumento do
Capital Social, que se acha totalmente integralizado, de R$ 60.000.000,00, para R$ 80.000.000,00, mediante aporte de
capital de R$ 20.000.000,00 pela controladora Intercept Participações Ltda. em moeda corrente. Consequentemente a
sociedade emitirá 20.000.000 de novas ações ordinárias subscritas e integralizadas, sem valor nominal, as quais serão
atribuídas aos acionistas na proporção das ações de que já são possuidores. O presente aumento de Capital acarretará na
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - o capital da sociedade
é de R$ 80.000.000,00, dividido em 80.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. Observações Finais:
As propostas e pareceres, relativos a matérias votada, foi numerada seguidamente, autenticada pela Mesa e arquivadas na
sociedade. A deliberação foi aprovada por unanimidade, só deixando de votar, em cada caso, os impedidos por Lei.
Acionistas - (a.a.) Oscar Simonsen Júnior, Presidente; Tercio Lauletta, Secretário; e Tercio Lauletta, por Intercept Participações
Ltda. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 17.11.2020. Tercio Lauletta - Secretário.
JUCESP 502.705/20-6 em 30.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009163-39.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy
Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RONALDO SOBREIRA DOS REIS VIDRACARIA E TRANSPORTES EPP,
CNPJ 14.742.930/0001-25, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de BANCO SANTANDER S/A, objetivando o recebimento de R$ 85.985,46 (24/08/2014), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor do contrato, Operação nº 0005014745609001695. Encontrando-se a empresa ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
NOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªOªVALORªSUPRA ªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEª
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (at. 701, do NCPC) que a tornará isenta de custas ou embargue,
sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
ARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEª
passado nesta cidade de São Paulo, aos 9 de novembro de 2020.
B 17 e 18/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007532-38.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Antonio Carlos da Silva Sao Bernardo do Campo, CNPJ: 03.395.173/0001-44, que lhe foi
proposta Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
CNPJ: 61.695.227/0001- 93, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 154.809,43 (dez/2019), corrigidos
e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à
Rua Professor Almeida Prado, 40, Vila Washington, São Bernardo do Campo/SP (cliente 10009935), bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. 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,
QUEª mUIRÈª APØSª Oª DECURSOª DOª PRAZOª DOª PRESENTEª EDITAL ª APRESENTEª RESPOSTAª .ÍOª SENDOª CONTESTADAª Aª AÎÍO ª Oª RÏUª SERÈª
CONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2020.
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Ministério lança campanha para
estimular vacinação contra a covid-19
O Ministério da Saúde intensificará, a partir da quarta-feira
(16), a divulgação de informações sobre o processo de produção, aprovação, escolha e distribuição de vacinas a serem utilizadas na campanha de imunização
contra o novo coronavírus. O objetivo é tranquilizar a população
a respeito da eficácia e segurança de qualquer imunizante que a
Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) venha a aprovar.
“Estamos começando uma
campanha de comunicação com
duas fases”, explicou o secretário nacional de Vigilância em
Saúde, Arnaldo Medeiros, durante cerimônia oficial realizada
esta manhã, no Palácio do Planalto, em Brasília.
Segundo o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, a primeira fase da campanha de comunicação, entre outras coisas, tem
o objetivo de esclarecer a população sobre a importância da

imunização, reforçando que as
autoridades sanitárias estão tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança
dos brasileiros que receberem a
vacina.
“Esta primeira fase tem o intuito de esclarecer a população
sobre a eficácia dos imunizantes que o país vier a utilizar, bem
como da nossa capacidade operacional de distribuí-los”, explicou Medeiros. “Já a segunda fase
ocorrerá efetivamente durante a
vacinação, e servirá para convocarmos os grupos que serão vacinados a comparecerem aos
postos de vacinação”, acrescentou o secretário nacional a respeito da segunda etapa, prevista
para ter início tão logo os órgãos
competentes definam quais imunizantes serão distribuídos e a
partir de quando.
“Estamos pensando assim: a
vacinação contra a covid-19 é o
Brasil em ação pela sua proteção”, comentou o secretário ao

Cepal: estimativa do
PIB da América
Latina fica em
7,7% em 2020
A taxa de crescimento da
região da América Latina e Caribe deverá ser de 3,7% em
2021. No entanto, essa alta não
será suficiente para recuperar
os níveis de atividade econômica pré-pandemia. Em 2020,
a contração da atividade econômica deverá ser de 7,7%. A recuperação do nível do produto
interno bruto (PIB - soma das
riquezas produzidas pelos países) anterior à crise deste ano
será lenta e só será alcançada
por volta do ano de 2024.
As informações constam
no Balanço Preliminar das Economias da América Latina e do
Caribe 2020, divulgado na quarta-feira (16) pela Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Segundo o documento, em um contexto de contração global, essa
é a região mais atingida do mundo em desenvolvimento pela
crise derivada da covid-19.
“A dinâmica do crescimento em 2021 está sujeita a uma
alta incerteza relacionada com o
risco de surtos da pandemia, da
agilidade para produzir e distribuir as vacinas e da capacidade
para manter os estímulos fiscais
e monetários para apoiar a demanda agregada e os setores produtivos”, disse Alicia Bárcena,
secretária-executiva da Cepal.
Alícia acrescenta que
“avançar para um crescimento
sustentável e inclusivo exige
uma transformação produtiva
para setores ambientalmente
sustentáveis, que favoreçam a
geração de emprego e a inovação tecnológica”.
De acordo com as projeções da comissão, a América do
Sul teria uma contração de 7,3%
em 2020 e cresceria 3,7% em
2021; a América Central cairia
6,5% no período atual e se expandiria 3,8% no próximo ano.
Já o Caribe registraria uma contração de 7,9% em 2020 e um
crescimento de 4,2% em 2021.
Problemas estruturais
A Cepal avalia que, embora
os esforços fiscais e monetários realizados pelos países tenham permitido mitigar os
efeitos da crise, as consequências econômicas e sociais da
pandemia foram exacerbadas
pelos problemas estruturais
históricos da região.
Além disso, a região apresentava um baixo crescimento
econômico, em média 0,3% no
período de 2014-2019, e especificamente em 2019 uma taxa
de 0,1%. “Na década anterior à
pandemia, a região apresentava uma trajetória de baixo crescimento e em 2020 enfrenta

uma combinação de choques
negativos de oferta e demanda
sem precedentes, o que se traduz na pior crise econômica
dos últimos 120 anos”, divulgou a Cepal.
Houve ainda a necessidade
de implementar políticas de
confinamento, distanciamento
físico e fechamento de atividades produtivas. Para a Cepal, a
combinação de todos esses fatores fez com que a emergência
sanitária se materializasse na
pior crise econômica, social e
produtiva vivida na região. A contração da atividade econômica
foi acompanhada por um aumento da taxa de desocupação, que
deverá ficar em torno de 10,7%
em 2020, e um aumento da pobreza e da desigualdade.
O documento enfatiza que,
para evitar que a região persista em sua dinâmica de baixo
crescimento, são necessárias
políticas fiscais e monetárias
expansivas junto com políticas
ambientais e industriais que
permitam as transformações
estruturais de que a região necessita e promovam um desenvolvimento sustentável.
Propostas
A comissão avalia que há a
necessidade investir na reativação e na transformação econômica e social, mediante o fomento do investimento intensivo em emprego e, de forma
ambientalmente sustentável,
em setores estratégicos; estender a renda básica às pessoas em situação de pobreza;
conceder financiamento às
micro, pequenas e médias empresas; fornecer incentivos
para o desenvolvimento produtivo, revolução digital para a
sustentabilidade e tecnologias
limpas; e universalizar os sistemas de proteção social.
Além dos esforços nacionais, a recuperação vai exigir
financiamento e cooperação
internacional, segundo a Cepal,
que enfatizou a necessidade de
utilizar instrumentos como a
emissão e realocação dos Direitos Especiais de Saque do
Fundo Monetário Internacional
(FMI) para fortalecer as reservas dos países da região e os
acordos regionais, além de incluir os países de renda média
vulneráveis na iniciativa de
moratória da dívida do G-20.
Outra possibilidade citada
é uma medida de alívio à carga
da dívida do Caribe, juntamente à criação de um fundo de resiliência e capitalizar as instituições de crédito multilaterais, regionais e nacionais.
(Agencia Brasil)

falar sobre a importância de que
a população se vacine e recomendar que as pessoas consultem as ferramentas digitais do
ministério, como a plataforma e
o aplicativo ConecteSUS para se
informar. “Baixe gratuitamente o
aplicativo. Informe-se. Preparese e cuide-se, pois o que queremos é um Brasil imunizado.”
Logística
O texto do Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabelece
a importância do ministério transmitir à população a mensagem de
que o sistema de saúde pública está
preparado para realizar a vacinação com segurança e que medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança e a eficácia dos
imunizantes e, assim, proteger os
brasileiros, reduzindo a transmissão da doença.
Durante o evento de quartafeira, que contou com a participação do presidente Jair Bolso-

naro, de governadores e diversas
outras autoridades, o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello destacou que, graças ao alcance do
Sistema Único de Saúde (SUS),
o Brasil conta com a estrutura
necessária para fazer as vacinas
chegarem a todos os pontos em
curto espaço de tempo.
“Quanto temos noção do tamanho do nosso Programa Nacional de Imunização, vemos
quanta desinformação corre a
respeito da capacidade do Brasil conduzir esta missão”, disse
Pazuello. “Para que esta ansiedade, esta angústia? Estamos trabalhando. E não se preocupem
com a logística, pois ela é simples. Apesar da dimensão do
nosso país, temos toda a estrutura necessária já planejada e
pronta. O ‘x’ da questão está no
cronograma de distribuição e
imunização, que é um anexo deste plano, e que depende do registro [das vacinas que forem
aprovadas pela Anvisa]”, enfati-

zou o ministro, garantindo que
o país já negociou a compra de
mais de 300 milhões de doses
de vacinas em fase final de testes. “Acho que estamos no caminho e no momento certo.”
Prioritários
O Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 prevê quatro grupos de pessoas a serem
prioritariamente vacinadas. Somados, estes grupos reúnem cerca de 50 milhões de pessoas, o
que vai demandar 108,3 milhões
de doses de vacina, já incluindo
5% de perdas, uma vez que cada
pessoa deve tomar duas doses em
um intervalo de 14 dias.
No documento, os técnicos
do Ministério da Saúde ponderam que o planejamento é preliminar, podendo sofrer mudanças. O primeiro grupo prioritário, a ser vacinado na Fase 1, é
formado por trabalhadores da
Saúde (5,88 milhões), pessoas
de 80 anos ou mais (4,26 mi-

lhões), pessoas de 75 a 79 anos
(3,48 milhões) e indígenas com
idade acima de 18 anos (410
mil). A Fase 2 é formada por pessoas de 70 a 74 anos (5,17 milhões), de 65 a 69 anos (7,08
milhões) e de 60 a 64 anos (9,09
milhões).
Na Fase 3, a previsão é vacinar 12,66 milhões de pessoas
acima dos 18 anos que tenham
as seguintes comorbidades: hipertensão de difícil controle,
diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão
sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave (IMC maior ou igual a 40).
Na Fase 4, deverão ser vacinados professores do nível básico ao superior (2,34 milhões),
forças de segurança e salvamento (850 mil) e funcionários do
sistema prisional (144 mil).
(Agencia Brasil)

Bolsonaro pede união a governadores
na luta contra a covid-19
O presidente Jair Bolsonaro
disse na quarta-feira (16), em
Brasília, que a solução para lidar com a pandemia passa pela
união com os governos locais.
A afirmação foi feita durante a
cerimônia de apresentação do
Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, no Palácio do Planalto.
Dirigindo-se aos governadores presentes, Bolsonaro disse
que “a grande força é a união para
buscar a solução de algo que nos
aflige há meses. Se algum de nós
extrapolou ou até exagerou, foi
no afã de buscar solução. Realmente a pandemia nos afligiu
desde o início. Não sabíamos o
que era esse vírus como ainda
não sabemos em grande parte. E
nós todos, irmanados, estamos
na iminência de apresentar uma
alternativa concreta para nos livrarmos desse mal: o Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19”,
disse o presidente.
“São 27 governadores com
um só propósito: o bem comum
e a volta à normalidade”, acrescentou. O presidente da República destacou também o papel dos
técnicos em meio aos desafios
apresentados com a chegada da
pandemia ao Brasil.
“Muitas pessoas trabalharam
nesse objetivo [obter soluções
para a situação pandêmica]. A
grande maioria, anônimas. Mas
foram essenciais para chegarmos
nesse dia. Todos aqui têm responsabilidade na busca de solução
para esse problema”, disse.
Anvisa é referência
“Obviamente estamos tratan-

do de vidas. Temos a Anvisa,
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária que sempre foi referência, e continua tendo participação fundamental na decisão
sobre qual vacina será disponibilizada a todos os brasileiros”,
acrescentou.
Segundo Bolsonaro, a solução “está por vir e aguardamos o
desfecho de outras ações”. Lembrou que o Ministério da Economia disponibilizou R$ 20 bilhões para a compra de vacinas
“daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e
efetividade da nossa Anvisa”.
Em seu discurso, o ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello destacou o papel histórico do sistema de saúde brasileiro, e disse que a Anvisa é uma agência de
estado, que trabalha em favor do
país.
“Foram nossos antecessores
que criaram o SUS [Sistema
Único de Saúde] e organizaram
o programa de imunização”, afirmou. “E o mais importante de
hoje não é a apresentação do plano. É demonstrar que estamos
todos juntos e que todos os estados da nação serão tratados de
forma igualitária e proporcional.
Todos brasileiros receberão a
vacina de forma grátis, igualitária. Vacinas registradas e garantidas na sua segurança e eficácia”, assegurou.
Já o secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, responsável por detalhar o plano, destacou o papel estratégico do plano anunciado durante a cerimônia. Segundo ele, há recursos
para implementá-lo nas três es-

feras governamentais, cabendo à
área federal “incentivar a integração para que estados e municípios façam a vacinação”.
O plano
O plano está dividido em dez
eixos, que incluem descrições
sobre a população-alvo para a
vacinação; as vacinas já adquiridas pelo governo e as que estão
em processo de pesquisa; a operacionalização da imunização; o
esquema logístico de distribuição das vacinas pelo país; e as
estratégias de comunicação para
uma campanha nacional. O documento entregue não indica
data para início da vacinação.
Doses
O Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19, apresentado pelo governo, prevê
quatro grupos prioritários que
somam 50 milhões de pessoas, o que vai demandar 108,3
milhões de doses de vacina, já
incluindo 5% de perdas, uma
vez que cada pessoa deve tomar
duas doses em um intervalo de
14 dias entre a primeira e a segunda injeção.
O primeiro grupo prioritário, a ser vacinado na Fase 1, é
formado por trabalhadores da
saúde (5,88 milhões), pessoas
de 80 anos ou mais (4,26 milhões), pessoas de 75 a 79 anos
(3,48 milhões) e indígenas com
idade acima de 18 anos (410
mil). A Fase 2 é formada por pessoas de 70 a 74 anos (5,17 milhões), de 65 a 69 anos (7,08
milhões) e de 60 a 64 anos (9,09
milhões).
Na Fase 3, a previsão é vaci-

nar 12,66 milhões de pessoas
acima dos 18 anos que tenham
as seguintes comorbidades: hipertensão de difícil controle,
diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão
sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave (IMC maior ou igual a 40).
Na Fase 4, deverão ser vacinados professores do nível básico ao superior (2,34 milhões),
forças de segurança e salvamento (850 mil) e funcionários do
sistema prisional (144 mil). O
Ministério da Saúde pondera, no
documento, que os grupos previstos ainda são preliminares e
poderão ser alterados.
Vacinas em números
Segundo o plano, o governo
federal já garantiu 300 milhões
de doses de vacinas contra a covid-19 por meio de três acordos:
Fiocruz/AstraZeneca (100,4
milhões de doses até julho de
2020 e mais 30 milhões de doses por mês no segundo semestre); Covax Facility (42,5 milhões de doses); Pfizer (70 milhões de doses ainda em negociação).
Para operacionalizar a campanha nacional de vacinação, o
plano do governo prevê capacitação dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde e
também um esquema de recebimento, armazenamento, expedição e distribuição dos insumos,
que são o próprio imunizante,
além das seringas e agulhas.
(Agencia Brasil)

Conta de celular também
poderá ser paga com PIX
O Banco Central (BC) informou na quarta-feira (16) que assinou um acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de
Telefonia e de Serviço Móvel
Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) para permitir que o pagamento de faturas de celular e a
recarga de serviços pré-pagos
móveis e fixos possa ser feita
com o Pix.

“A parceria tem o objetivo de
proporcionar o Pix como alternativa, melhorando a experiência de pagamento dos usuários
e a gestão financeira dos recebimentos das empresas de telefonia móvel. Além disso, reforça o Pix como uma alternativa de pagamento entre a população brasileira”, informou o
BC, em nota.

Segundo o órgão, a utilização do Pix para pagamento
do celular será feita gradualmente, de forma autônoma,
voluntária e independente pelas empresas.
Em agosto, Banco Central
(BC) já havia assinado acordo
semelhante com a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), para também permi-

tir o pagamento da conta de luz
com o Pix.
Desde que entrou em operação, em 15 de novembro, o
Pix, novo sistema brasileiro
de pagamentos instantâneos,
movimentou R$ 83,4 bilhões,
num total de 92,5 milhões de
transações, de acordo com
balanço do Banco Central.
(Agencia Brasil)

Bolsa de Valores volta ao melhor
nível desde janeiro
Num dia de euforia no mercado de ações, a bolsa de valores retomou os níveis observados no fim de janeiro. O dólar
fechou pouco acima de R$ 5,10
num dia de ajustes no mercado
externo após a reunião do Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano.
O índice Ibovespa, da B3,
fechou a quarta-feira (16) aos
117.941 pontos, com alta de
1,54%. Ao longo do dia, o indi-

cador chegou a ultrapassar os
118 mil pontos, mas perdeu fôlego perto do fim da sessão. O
Ibovespa está no maior nível desde 24 de janeiro, quando tinha
encerrado aos 118.178 pontos.
No mercado de câmbio, o
dólar operou em alta durante
quase todo o dia, encerrando o
pregão vendido a R$ 5,106, com
valorização de R$ 0,017
(+0,34%). A divisa acelerou a
alta durante a tarde, depois que

o Fed decidiu manter os juros
básicos nos Estados Unidos entre 0% e 0,25% ao ano.
Apesar de a decisão do Fed
não ser esperada, o dólar subiu
em todo o planeta após o fim da
reunião do Banco Central norte-americano, num movimento
de ajuste depois de quedas nos
últimos dias. O órgão informou
que decidiu manter o programa
de compra de ativos de empresas em dificuldade enquanto du-

rar a recessão provocada pela
pandemia do novo coronavírus.
A expectativa de que a maior
economia do planeta continue a
ser socorrida influenciou o mercado de ações norte-americano. O
índice Nasdaq (das empresas de
tecnologia) subiu 0,5% e renovou
o fechamento recorde. O índice
Dow Jones (das empresas industriais) recuou 0,15%, mas o S&P
500 (das 500 maiores empresas)
ganhou 0,18%. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

