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Governo zera imposto de importação
de seringas e agulhas até junho

Ministério da Saúde promete
100 leitos de UTI para Amazonas
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Número de brasileiros com
dívidas cresce no fim de 2020
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Dólar sobe para R$ 5,30
e fecha no maior nível

desde novembro

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,26
Venda:       5,26

Turismo
Compra:   5,25
Venda:       5,42

Compra:   6,47
Venda:       6,47

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

22º C

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

Previsão do Tempo

Guiga Spinelli e Youssef
Haddad conquistam mais

um bom resultado
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O quarto dia de Rally Dakar,
com 813 km percorridos entre
Wadi Ad-Dawasir e Riad, teve
mais um bom rendimento da
dupla Guiga Spinelli e Youssef
Haddad, que representa o Bra-
sil na categoria carros. Pelo se-
gundo dia seguido, os dois esti-
veram no top-15 na classifica-
ção geral, ficando com a 14ª
colocação geral entre os 70 car-
ros inscritos na categoria.

“Foi um dia mais simples no
que diz respeito a dificuldade de
piso. A etapa foi muito rápida,
com boa parte da especial sendo
feita em sexta marcha. Página 6

A seleção brasileira de judô
iniciou, na terça-feira (5), o
primeiro período de treina-
mentos do ano em Pindamo-
nhangaba, no interior de São
Paulo. O objetivo do grupo é a
preparação para o World Mas-
ters de Doha (Catar). A com-
petição, prevista para aconte-
cer entre 11 e 13 de janeiro,
abrirá o calendário do circuito
mundial da modalidade e dis-
tribuirá até 1.800 pontos no
ranking classificatório para os
Jogos de Tóquio.

Judô: seleção treina em
São Paulo para primeira

competição do ano
Para este primeiro tor-

neio do ano foram chamados,
entre os homens, Eric Taka-
batake (60kg), Phelipe Pelim
(60kg), Felipe Kitadai
(60kg), Daniel Cargnin
(66kg), Willian Lima (66kg),
Eduardo Katsuhiro Barbosa
(73kg), Eduardo Yudy Santos
(81kg), Rafael Macedo
(90kg), Rafael Buzacarini
(100kg), Leonardo Gonçal-
ves (100kg), Rafael Silva
(+100kg) e David Moura
(+100kg).                 Página 6

De olho nos Jogos de
Tóquio, Felipe dos Santos
retoma treinos no CNDA

Felipe Santos

Depois de um merecido des-
canso de três semanas, o paulis-
tano Felipe Vinícius dos Santos
(AABLU-SC) voltou aos treinos
na segunda-feira (4), no Centro
Nacional de Desenvolvimento do
Atletismo (CNDA), na cidade de
Bragança Paulista (SP). A reto-
mada das atividades não poderia
ter sido melhor. Afinal, ele ter-
minou 2020 qualificado no de-
catlo, conjunto de 10 provas, para
os Jogos Olímpicos de Tóquio-
2021.                               Página 6
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Conmebol anuncia que
final da Libertadores será

disputada sem público

A Confederação Sul-America-
na de Futebol (Conmebol) anun-
ciou na noite de terça-feira (5) que
a final da Copa Libertadores, mar-
cada para acontecer no estádio do
Maracanã no dia 30 de janeiro, não
terá a presença de público.

“A final única da Conmebol

Libertadores, prevista para 30
de janeiro no Rio de Janeiro,
será disputada sem a presença
de espectadores, como vem
ocorrendo nos mais de 2.100
jogos disputados nos torneios
locais no Brasil, desde a volta
do futebol.                 Página 6
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Comissão
Europeia

aprova vacina
da Moderna

contra
covid-19

A Comissão Europeia apro-
vou na quarta-feira (6) o uso da
vacina contra a covid-19 desen-
volvida pela empresa norte-
americana Moderna, na etapa
final do processo de autoriza-
ção da União Europeia.

“Com a vacina da Moderna,
a segunda agora autorizada na
União Europeia, teremos mais
160 milhões de doses. E mais
vacinas virão”, disse, em nota,
a presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Leyen.
A primeira vacina com uso
aprovado na UE foi a desenvol-
vida pelas parceiras Pfizer e
BioNTech.                   Página 3

OMS: 15
países no

mundo ainda
não registraram

casos de
covid-19

A maioria dos países tem
lutado nos últimos meses con-
tra a pandemia da covid-19 e
muitos enfrentam já uma ter-
ceira onda. No entanto, em cer-
tas partes do mundo, o coro-
navírus ainda não chegou. A
maior parte destes países é
constituída por ilhas remotas
que se beneficiam da fronteira
única com o oceano. Apesar de
estarem livres da doença, não
foram poupados dos impactos
econômicos da pandemia.

O uso de máscara, o distan-
ciamento físico, as ordens de
recolher são medidas familia-
res para grande parte das pes-
soas em todo o mundo. Porém,
em alguns países, ainda não foi
necessário impor este tipo de
medidas.                      Página 3

Após três reduções segui-
das, o número de brasileiros
com dívidas voltou a subir no
último mês de 2020, informou
na quarta-feira (6) a Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC). A Pesquisa de
Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic) de dezembro apontou
que 66,3% dos consumidores
estão endividados, uma alta de
0,3 ponto percentual com re-
lação a novembro. No compa-
rativo anual, o indicador regis-
trou aumento de 0,7 ponto
percentual.

Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, o crédi-
to deve ganhar destaque na re-
tomada da economia em 2021.
“É importante não somente se-
guir ampliando o acesso aos re-
cursos com custos mais baixos,
mas também alongar os prazos
de pagamento das dívidas para
mitigar o risco da inadimplência
no sistema financeiro”, disse,
em nota, Tadros, ressaltando
que grande parte do crédito
ofertado durante a pandemia de
covid-19 foi concedido com
carência nos pagamentos e
deve começar a vencer no iní-
cio deste ano.            Página 3

Página 4

Página 3

Em um dia marcado por pre-
ocupações no mercado financei-
ro, o dólar superou a marca de R$
5,30 e fechou no nível mais alto

desde o fim de novembro. A bolsa
de valores operou em alta na mai-
or parte do dia, mas recuou na hora
final de negociações e encerrou

com pequena queda. O dólar co-
mercial encerrou a quarta-feira (6)
vendido a R$ 5,302, com alta de
R$ 0,042 (+0,8%).        Página 4
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Em reunião virtual na quarta-
feira, (6) com os 645 prefeitos
do estado de São Paulo eleitos e
que iniciaram seus mandatos este
mês, o governador de São Paulo,
João Doria, disse que o estado
vive a segunda onda do novo co-
ronavírus.

“Não tínhamos essa expecta-

Governador de SP prevê
 ano difícil e pede ajuda

de prefeitos
tiva até outubro, mas lamentavel-
mente São Paulo, Brasil e 215
outros países estão vivendo uma
segunda onda deste vírus. Isso
exige cuidado, zelo, disciplina,
perseverança e coragem para fa-
zer o que precisa ser feito para
defender vidas”, disse o gover-
nador.                             Página 2

Anvisa divulga nota técnica
sobre pós-vacinação em

clínicas privadas

MEC homologa novas
diretrizes para educação
profissional e tecnológica
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Governador de SP prevê ano
difícil e pede ajuda de prefeitos
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Lembre sempre de lavar as mãos

Em reunião virtual na quar-
ta-feira, (6) com os 645 prefei-
tos do estado de São Paulo elei-
tos e que iniciaram seus manda-
tos este mês, o governador de
São Paulo, João Doria, disse que
o estado vive a segunda onda do
novo coronavírus.

“Não tínhamos essa expecta-
tiva até outubro, mas lamentavel-
mente São Paulo, Brasil e 215
outros países estão vivendo uma
segunda onda deste vírus. Isso exi-
ge cuidado, zelo, disciplina, per-
severança e coragem para fazer o
que precisa ser feito para defen-

Segundo o governador, cerca de
20 prefeitos descumpriram as
medidas e mantiveram o comér-
cio aberto no período.

De acordo com o secretário
de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, os prefeitos que
continuarem descumprindo as
medidas poderão responder não
só ao Ministério Público como
também ser penalizados ficando
no “final da fila” nos programas
do governo. O secretário não
informou se “ficar no final da
fila” também significaria ficar
por último durante a campanha
de imunização.  “Vamos priori-
zar aqui aqueles [prefeitos] que
seguem o Plano São Paulo nos
nossos atendimentos. Aqueles
que forem irresponsáveis vão
para o fim da fila neste momen-
to”, disse Vinholi.

Vacina
Durante a reunião, Gorin-

chteyn apresentou aos prefeitos
o Plano de Imunização de São
Paulo e disse que o estado vai
iniciar a campanha de vacinação
no dia 25 de janeiro.  O plano é
uma previsão de como funcio-

nará a vacinação no estado de
São Paulo caso a vacina Coro-
naVac, que vem sendo desenvol-
vida pelo Instituto Butantan e a
farmacêutica chinesa Sinovac,
seja aprovada nos testes de efi-
cácia. Apesar de ainda não ter
divulgado os resultados dos tes-
tes de eficácia oficialmente, o
secretário garantiu aos prefeitos
que a vacina é eficaz, com índi-
ces superiores aos esperados
pela Organização Mundial da
Saúde e pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pelo plano de imunização
estadual, na primeira fase de
aplicação da vacina no estado
serão imunizados os profissio-
nais da área da saúde, indígenas,
quilombolas e idosos acima de
60 anos, público que soma 9
milhões de pessoas em São Pau-
lo e que é responsável por até
77% das mortes provocadas
pelo novo coronavírus.

O governo pretende ampliar
o total de postos de vacinação,
que hoje somam 5,2 mil espa-
ços. A intenção é que a vacina-
ção possa ocorrer também em
quartéis, escolas, estações de

trem, terminais de ônibus, far-
mácias e drive-thru.

Pelo acordo assinado com a
Sinovac, o estado de São Paulo vai
receber 46 milhões de doses da
vacina. Até este momento, cerca de
11 milhões de doses já chegaram
ao estado. A vacina é aplicada em
duas doses e, segundo o governo,
nesta primeira etapa da campanha
de vacinação, as doses serão dadas
num intervalo de 21 dias.

Empregos
O secretário estadual da Fa-

zenda e do Planejamento de São
Paulo, Henrique Meirelles, dis-
se hoje (6), em reunião com os
645 prefeitos paulistas, que a
vacinação não é só uma medida
eficaz de combate ao novo co-
ronavírus, mas que também é
importante para a retomada eco-
nômica e a geração de empregos.

“Estou hoje firmemente con-
victo disto: a vacinação é a prin-
cipal política de geração de em-
prego e crescimento da econo-
mia em 2021. Não só salva vi-
das: vai permitir crescimento e
geração de empregos”, disse
ele. (Agência Brasil)

Estudantes e professores já podem preencher
os formulários do Passe Livre e Meia Tarifa

Nesta primeira semana de
janeiro, estudantes e professo-
res já podem preencher os for-
mulários de requisição e revali-
dação do Passe Livre e Meia Ta-
rifa 2021 no site da EMTU/SP.

O Passe Livre isenta alu-
nos do ensino regular, técni-
co ou superior do pagamento
da tarifa para o deslocamen-
to intermunicipal entre a re-
sidência e a escola. Confor-
me prevê a legislação em vi-
gor, o solicitante deve ter ren-
da per capita inferior a 1,5

salário mínimo nacional. O
estudante que não tiver direito à
gratuidade total pode solicitar a
Meia Tarifa, que concede des-
conto de 50% no pagamento da
passagem. Já o professor pode
requisitar a Meia Tarifa se resi-
dir em um município e lecionar
em outro da mesma região me-
tropolitana.

O primeiro passo é a insti-
tuição de ensino fazer o cadas-
tramento prévio do aluno ou pro-
fessor no site da EMTU/SP. De-
pois desse registro, o interessa-

do precisa acessar a mesma pá-
gina para preenchimento do
formulário, envio de docu-
mentos e impressão do bole-
to no valor de R$ 23,45. A li-
beração do benefício depen-
derá da análise da documenta-
ção e do trajeto realizado.

É importante que o estudan-
te leia atentamente o regula-
mento do Passe Escolar dispo-
nível no portal e verifique se
possui todos os documentos
exigidos pela legislação. No
momento do pedido online a

documentação já deve ter sido
digitalizada e estar pronta para o
envio. Se o processo for feito
corretamente, o benefício é li-
berado em até 20 dias úteis, no
caso de primeira solicitação.

Foram emitidos pela EMTU/
SP, no ano de 2020, cerca de 88,8
mil passes escolares nas cinco
regiões metropolitanas do Esta-
do (São Paulo, Baixada Santista,
Campinas, Vale do Paraíba/Lito-
ral Norte e Sorocaba), sendo
50,7 mil Passes Livres e 38,1
mil Meia Tarifas.

Educação SP vai contratar até 10 mil
professores para retorno das aulas presenciais

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP)
vai contratar até 10 mil profes-
sores temporários para o retor-
no das aulas presencias no dia 1º
de fevereiro. O objetivo é que os
profissionais ministrem aulas
presencialmente durante todo o
ano letivo.

“Em uma rede tão grande
quanto a nossa, contratar profes-
sores é essencial para garantir

que tenhamos condições ade-
quadas para o retorno seguro das
aulas em todo estado”, afirmou
o secretário de educação Ros-
sieli Soares.

 O edital foi publicado na
edição da última terça-feira (5)
do Diário Oficial. As inscrições
devem ser feitas no Banco de
Talentos, uma plataforma criada
pela Seduc para gerenciar os pro-
cessos seletivos, a partir das 17h

de quarta-feira (6) até as 23h59
do dia 20 de janeiro.

Durante a inscrição, os can-
didatos devem indicar as disci-
plinas que pretendem ministrar
e a Diretoria de Ensino que de-
seja fazer parte. O processo se-
letivo é classificatório, por pon-
tuação obtida conforme títulos
e experiência e os selecionados
serão divulgados pelo Banco de
Talentos e na SED.

Os anos letivos de 2020 e
2021 serão considerados como
um único ciclo contínuo. Por
isso, a avaliação da aprendiza-
gem será feita ao longo de oito
bimestres (quatro de 2020 e
quatro de 2021).

Os alunos que entregaram
as atividades propostas podem
ter sido aprovados, mas terão
o aprendizado avaliado ao fi-
nal de 2021.

Políticas migratórias de São Paulo
recebem a certificação do MigraCidades

No último mês, a cidade de
São Paulo foi contemplada com
a certificação “MigraCidades:
Aprimorando a Governança
Migratória Local no Brasil”.
A iniciativa é resultado da
parceria entre a Organização
Internacional para as Migra-
ções (OIM) e a Universida-
de Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) e busca reco-
nhecer as políticas migrató-
rias das cidades e estados
brasileiros.

O anúncio dos governos lo-
cais certificados pelo “MigraCi-
dades” ocorreu por meio de uma
transmissão ao vivo, no canal do
YouTube da OIM Brasil. Além
de São Paulo, outros vinte mu-
nicípios e seis estados do país
também foram reconhecidos

pela iniciativa.
Durante a cerimônia, o pro-

grama “Portas Abertas” rece-
beu uma menção como me-
lhor boa prática da dimensão
“acesso à educação”. O pro-
jeto oferece o ensino de lín-
gua portuguesa aos migrantes
e refugiados em escolas da
rede municipal. Esta ação faz
parte de uma série de políti-
cas públicas que buscam aco-
lher os imigrantes que vivem
na capital paulista, como o
Centro  de  Referência  e
Atendimento para Imigrantes
(CRAI) e o Conselho Municipal
de Imigrantes, um órgão consul-
tivo vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e Ci-
dadania (SMDHC).  A cidade de
São Paulo abriga mais de 360 mil

imigrantes, de 198 nacionalidades.

Plano Municipal
Em agosto de 2020, a Pre-

feitura de São Paulo lançou o 1º
Plano Municipal de Políticas
para Imigrantes, um instrumen-
to de planejamento de ações da
administração pública municipal
para a população imigrante na
capital para os próximos quatro
anos. A elaboração do documen-
to foi conduzida pelo Conselho
Municipal de Imigrantes, com o
apoio técnico do Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para
Refugiados (ACNUR) e da Or-
ganização Internacional para
Migrações (OIM).

Sobre a certificação
Com o objetivo de ampliar o

diálogo sobre migração e o in-
tercâmbio de informações e de
boas práticas locais, o proces-
so de certificação do MigraCi-
dades avalia a abrangência das
políticas migratórias locais e
identifica as potencialidades a
serem desenvolvidas em benefí-
cio dos migrantes e das comu-
nidades de acolhida.

A certificação de São Paulo
contou com o apoio da equipe
de Relações Internacionais da
Prefeitura, que acompanhou as
etapas do processo. O título é
oferecido pela iniciativa a todos
os governos locais que cum-
prem com os requisitos apresen-
tados e confirmam que os ato-
res possuem mecanismos essen-
ciais de governança migratória
em curso ou desenvolvimento.

der vidas”, disse o governador.
Aos prefeitos, Doria previu

que 2021 será um ano de difi-
culdades. “Teremos um ano de
2021 difícil, muito mais difícil
do que imaginaríamos até outu-
bro do ano passado”, falou.

Os casos, mortes e interna-
ções por covid-19 têm crescido
no estado desde novembro. Se-
gundo a Secretaria Estadual da
Saúde, no mês de dezembro, os
casos cresceram 76% na compa-
ração com o mês anterior. Os óbi-
tos também tiveram crescimento,
de 66%, em relação a novembro.

Aos prefeitos, o secretário esta-
dual da Saúde, Jean Gorinchteyn,
disse que há dez hospitais em todo
o estado que atingiram a capaci-
dade máxima de atendimento.

“Nós tivemos um incremen-
to do número de casos, óbitos e
internações em todas as regiões
do nosso estado. Entendemos
que era algo que jamais imagi-
návamos tanto no mundo, no Bra-
sil e no próprio estado porque
vivenciávamos, durante 12 ou 13
semanas, uma evolução de que-
da de todos esses índices e que,
de uma forma muito abrupta,
voltou a varrer tanto vidas quan-
to encher os nossos hospitais”,
disse o secretário aos prefeitos.

Na reunião, o governador e
seus secretários cobraram dos
prefeitos o respeito ao Plano
São Paulo, que fixa parâmetros
para a retomada econômica no
estado durante o período da pan-
demia. Durante as festas de fi-
nal de ano, quando o governo
determinou a volta à Fase 1-Ver-
melha do Plano São Paulo, em
que somente serviços conside-
rados essenciais podem funcio-
nar, houve desrespeito às regras.

IPTU: Confira o calendário de 2021
As datas para entrega de

notificações, data de venci-
mento da primeira parcela ou
total à vista, e demais infor-
mações relativas ao Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU) de 2021, podem ser
conferidas no site da Secre-
taria Municipal da Fazenda
(SF).  Os vencimentos do im-
posto começam no início de
fevereiro.

As notificações de lança-
mento do imposto serão envi-
adas pelos Correios aos con-
tribuintes. Além disso, a par-
tir do dia 15 de janeiro os con-
tribuintes terão acesso às in-
formações sobre valores a se-
rem pagos e aos boletos de pa-
gamento pelo si te http:/ /
www.prefeitura.sp.gov.br/iptu.

Não houve a aplicação do
índice de inflação de 2020 na

correção da base de cálculo do
IPTU em 2021, o que não sig-
nifica que todos os imóveis do
município receberão o mesmo
valor de imposto em 2021, na
comparação com 2020.

A efetivação paulatina dos
acréscimos l imitados pela
“trava” instituída na Planta Ge-
nérica de Valores de 2013
(Lei Municipal nº 15.889/
2013) seguirá sendo aplicada,

por exigência legal. Além dis-
so, moradores que deixaram
de fazer jus a descontos e
isenções, bem como aqueles
cujos imóveis foram objeto de
ajustes nos respectivos dados
cadastrais (como área cons-
truída, uso e idade da constru-
ção), também devem receber
cobranças em 2021 em valo-
res diferentes aos praticados
em 2020.

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

cesar@cesarneto.com 

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista  Cesar Neto  está

na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referência das liber-
dades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana)
e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter  @ce-
sarnetoreal

.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Assim como a família Tatto - dos vereadores Arselino e Jair -

a família Trípoli tem agora 2 irmãos ocupando 2 cadeiras de ve-
reador no maior Parlamento municipal do Brasil. É que o ex-
presidente da Mesa, Roberto (PV), voltou pra Casa e seu irmão
Reginaldo foi reeleito (PSDB)

.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Bruno Covas deu ao Ricardo Trípoli (ex-presidente da Assem-

bleia SP e seu colega na Câmara dos Deputados) o comando da
Casa Civil neste 2º mandato. Caso haja um projeto maior em 2022,
Trípoli deve ser um dos nomes históricos pra cargos no Estado
de São Paulo ou em Brasília

.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Campos Machado, deputado com mais de 80 de idade, não

para de trabalhar pra que o seu novo partido - o AVANTE (ex-PT
do B) - possa crescer ao ponto de eleger uma bancada razoável
em 2022. Campos deixou o PTB, no qual literalmente mandava
desde os anos 1990. Segue o jogo

.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Marquinho Vinholi, Secretário do Desenvolvimento Regio-

nal e dirigente estadual do PSDB (liberal de centro) de João Do-
ria, deu o recado direto e reto pros prefeitos que não respeitarem
o Plano São Paulo de combate à Covid 19. Disse que suas cida-
des vão pro final da fila das vacinas

.
CONGRESSO (BRASIL)
Baleia Rossi (deputado federal - MDB paulista) oficializou

sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O ex-
Presidente Temer articula a manutenção do partido na base go-
vernista do seu sucessor, o Presidente Bolsonaro. O PT do ex-
Presidente Lula ‘apoia’ só pra não ficar fora

.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Jair Bolsonaro (ex-PSL - sem partido) precisa dar o nome

dos empresários de veículos e meios da imprensa brasileira e
dos jornalistas que segundo o Presidente não têm caráter. Quan-
do ele generaliza, comete uma injustiça, porque não são poucos
os que têm e demonstram algum caráter

.
PARTIDOS (BRASIL)
PT (ainda do Lulismo) fará o papel de coadjuvante também na

eleição da Mesa Diretora do Senado. Seja eleito um parlamentar
pelo DEM (ex-PFL), seja eleito um parlamentar pelo MDB, do
ex-Presidente Temer, o PSD do ex-prefeito de São Paulo Kassab
é que pode e deve ser fundamental

.
HISTÓRIAS
Estudiosos da História política dos Estados Unidos da Amé-

rica do Norte estão dizendo que nunca viram manifestações - no
caso pró-Presidente (partido REPUBLICANO) Trump - invadi-
rem o Congresso e obrigarem os deputados da Câmara Federal
de lá e os senadores a interromperem a sessão ...

.
POLÍTICAS
... plenária que certificaria a vitória de Biden (Partido DE-

MOCRATA) como Presidente dos USA. Um dos motivos são as
provas mais que suficientes pra demonstrar várias modalidades
de fraudes em vários Estados. Até a Suprema Corte vai ter que
explicar ao povo porque a Constituição foi violentada



Número de brasileiros com
dívidas cresce no fim de 2020

QUINTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2021 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

Comissão Europeia
aprova vacina da
Moderna contra

covid-19
A Comissão Europeia aprovou na quarta-feira (6) o uso da

vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa norte-ame-
ricana Moderna, na etapa final do processo de autorização da
União Europeia.

“Com a vacina da Moderna, a segunda agora autorizada na
União Europeia, teremos mais 160 milhões de doses. E mais
vacinas virão”, disse, em nota, a presidente da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen. A primeira vacina com uso aprovado
na UE foi a desenvolvida pelas parceiras Pfizer e BioNTech.

Os países da União Europeia começaram a vacinação contra
a covid-19 em 27 de dezembro e estão tentando alcançar países
como os Estados Unidos e Israel, onde um grande número de
pessoas já recebeu imunização.

Na quarta-feira pela manhã, a agência reguladora de medica-
mentos da Europa (EMA) havia dado aprovação para a vacina da
Moderna. (Agencia Brasil)

OMS: 15 países no
mundo ainda não

registraram casos de
covid-19

A maioria dos países tem lutado nos últimos meses contra a
pandemia da covid-19 e muitos enfrentam já uma terceira onda.
No entanto, em certas partes do mundo, o coronavírus ainda não
chegou. A maior parte destes países é constituída por ilhas re-
motas que se beneficiam da fronteira única com o oceano. Ape-
sar de estarem livres da doença, não foram poupados dos impac-
tos econômicos da pandemia.

O uso de máscara, o distanciamento físico, as ordens de re-
colher são medidas familiares para grande parte das pessoas em
todo o mundo. Porém, em alguns países, ainda não foi necessá-
rio impor este tipo de medidas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 15 os
países que não registraram nenhum caso de covid-19 até agora.

A maioria dos países livres do vírus SARS-CoV-2 são ilhas
remotas, sendo o Pacífico a região que aglomera o maior núme-
ro destas nações insulares. Alguns deles são os países menos
populosos do mundo.

Tonga, Kiribati, Samoa, Micronésia, Tuvalu, Naurau, Niue,
Ilhas Cook e Palau estão entre os 15 países sem nenhum caso ou
morte por covid-19. Por serem remotos e raramente visitados,
não chegaram lá casos importados de infeção e, consequente-
mente, também não houve contágio local.

Turismo
Esses países, no entanto, têm no turismo uma grande parcela

da receita econômica e, em um momento em que as fronteiras
foram fechadas, suas economias, por si só já frágeis, sofreram
uma grande quebra e o desemprego disparou.

Nas ilhas Cook, por exemplo, o turismo tem um peso esti-
mado em mais de dois terços do Produto Interno Bruto (PIB).
Por isso, quando o país fechou as fronteiras a turistas em mea-
dos de março, o impacto na economia foi sentido rapidamente e
de forma acentuada.

“No momento em que fechamos as nossas fronteiras, isso
afetou os bolsos do nosso povo”, disse o primeiro-ministro Mark
Brown, citado por The Guardian.

Desde então, a economia tem sido sustentada por um pacote
de ajudas do governo local que mantém os trabalhadores em seus
empregos e uma fração da atividade comercial em funcionamen-
to.

Do outro lado do Pacífico, manter as fronteiras fechadas tam-
bém foi a medida imposta para manter o vírus fora do alcance.
Tonga suspendeu quase todas as entradas e saídas do país e esca-
pou do vírus, assim como Kiribati, Niue, Nauru e Tuvalu.

Nos países que já são isolados por natureza, ficar fora do
radar da pandemia foi uma tarefa relativamente fácil. O arquipé-
lago de Toquelau (sob a administração da Nova Zelândia) e as
Ilhas Pitcairn (território britânico) são das únicas regiões no
mundo sem pista de pouso para aeronaves.

Em março, Tonga impediu navios de cruzeiro de atracar em
seu território e fechou o aeroporto local. O país chegou até a
fazer confinamento, embora não tivesse nenhum caso confirma-
do. “Acho que o governo fez um bom trabalho ao manter a covid-
19 longe de Tonga, mas teve um grande impacto nos negócios
comerciais, principalmente no setor do turismo e alojamento. É
muito, muito ruim”, lamentou Paula Taumoepeau, presidente do
setor do Comércio e Indústria de Tonga. “Nenhuma das empre-
sas escapou”, acrescentou Taumoepeau à U.S. News.

Nas ilhas Fiji, que registaram um total de 49 casos e duas
mortes até ao momento, a economia sofreu uma queda de
20% em 2020 e milhares abandonaram o emprego no setor
do turismo.

Para além das Fiji, outras nações do Pacífico, com sistemas
de saúde frágeis, não foram poupadas da pandemia. Vanuatu e as
Ilhas Marshall registaram os primeiros casos por parte de turis-
tas, apesar de contarem até ao momento com apenas um e quatro
casos de infeção, respectivamente.

Papua-Nova Guiné regista 799 casos e nove mortes, enquan-
to a Polinésia Francesa foi particularmente afetada pela covid-
19, com mais de 17.088 casos e 121 óbitos registados.

Para além destes países do Pacífico, existem outros que até
ao momento não reportaram qualquer caso da doença. São eles a
Coreia do Norte, o Turquemenistão, Santa Helena e Samoa Ame-
ricana. (Agencia Brasil)

Após três reduções seguidas,
o número de brasileiros com dí-
vidas voltou a subir no último
mês de 2020, informou  na quar-
ta-feira (6) a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). A
Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic) de dezembro apontou que
66,3% dos consumidores estão
endividados, uma alta de 0,3 pon-
to percentual com relação a no-
vembro. No comparativo anual,
o indicador registrou aumento
de 0,7 ponto percentual.

Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, o crédito
deve ganhar destaque na retoma-
da da economia em 2021. “É
importante não somente seguir
ampliando o acesso aos recur-
sos com custos mais baixos,
mas também alongar os prazos

de pagamento das dívidas para
mitigar o risco da inadimplência
no sistema financeiro”, disse,
em nota, Tadros, ressaltando que
grande parte do crédito oferta-
do durante a pandemia de covid-
19 foi concedido com carência
nos pagamentos e deve começar
a vencer no início deste ano.

Em relação à renda, as traje-
tórias do endividamento passa-
ram a apresentar tendências se-
melhantes em dezembro. Entre
as famílias que recebem até dez
salários mínimos, o percentual
subiu para 67,7% do total, após
três reduções consecutivas. Para
as famílias com renda acima de
dez salários, o indicador aumen-
tou para 60%.

Segundo a economista da
CNC responsável pela pesquisa,
Izis Ferreira, com o fim do au-
xílio emergencial, em janeiro as

famílias de menor renda que re-
cebiam o benefício precisam
adotar maior rigor na organiza-
ção dos orçamentos domésticos.
“O crédito pode voltar a funcio-
nar como ferramenta de recom-
posição da renda, ainda no con-
texto de incertezas sobre a evo-
lução do mercado de trabalho”,
afirmou Izis.

Inadimplência em queda
Apesar da alta do endivida-

mento, os consumidores conti-
nuam conseguindo quitar débi-
tos e compromissos financeiros.
O total de famílias com dívidas
ou contas em atraso apresentou
a quarta redução consecutiva,
caindo de 25,7%, em novembro,
para 25,2%, em dezembro. Em
comparação com igual mês de
2019, a proporção cresceu 0,7
ponto percentual.

Segundo a CNC, a parcela
das famílias que declararam não
ter condições de pagar suas con-
tas ou dívidas em atraso e que,
portanto, permanecerão inadim-
plentes teve nova retração, pas-
sando de 11,5% para 11,2%. Em
dezembro de 2019, o indicador
havia alcançado 10%.

Com relação aos tipos de dí-
vida, a proporção de brasileiros
que utilizam o cartão de crédito
voltou a crescer , alcançando
79,4% das famílias – a maior taxa
desde janeiro de 2020 – manten-
do-se como a principal modali-
dade de endividamento. Além do
cartão de crédito, o cheque es-
pecial também aumentou a sua
participação entre as famílias
endividadas. “Ambas são modali-
dades associadas ao consumo
imediato e de curto e médio pra-
zos”, disse Izis. (Agencia Brasil)

Rendimentos de todos os trabalhadores
caíram em novembro, aponta Ipea

Em novembro de 2020, os
rendimentos médios da popula-
ção corresponderam a 93,7% da
renda média habitual, segundo
levantamento do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), divulgado  na quarta-fei-
ra (6), que analisou os efeitos da
pandemia do novo coronavírus
(covid-19) sobre o mercado de
trabalho e o impacto do auxílio
emergencial na renda dos brasi-
leiros.

A base de dados usada pelo
Ipea são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Covid-19, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE). O Ipea aponta que os tra-
balhadores por conta própria ti-
veram a maior redução nos ren-

dimentos, recebendo 85,4% do
habitual em novembro.

Segundo a pesquisa, 4,32%
dos domicílios sobreviveram
apenas com o valor do auxílio de
R$ 600 ou R$ 1.200, encerrado
em dezembro. O percentual re-
presenta cerca de 2,95 milhões
de lares, uma queda de 0,44 pon-
to percentual na comparação
com outubro, ou diminuição de
300 mil domicílios.

No mês analisado, 27,45%
dos domicílios do país perma-
neciam sem nenhuma renda do
trabalho efetiva, uma leve redu-
ção frente aos 27,86% registra-
dos em outubro.

Os trabalhadores formais
foram os menos atingidos pela
pandemia em novembro. Entre

os do setor privado com cartei-
ra assinada e os funcionários
públicos, a renda efetiva equiva-
leu a 96,9% do habitual. Já os
trabalhadores do setor privado
sem carteira assinada receberam
91,6% dos rendimentos usuais.
A menor queda no rendimento
foi entre os trabalhadores do
setor público com carteira assi-
nada (98,4%) e servidores do
setor público informais
(98,9%).

Segundo o Ipea, o auxílio
emergencial contribuiu para a ele-
vação em 1% da renda domiciliar
média, se comparado com a con-
dição em que os domicílios tives-
sem recebido apenas os rendimen-
tos do trabalho habituais. Na par-
cela da população com renda

muito baixa os rendimentos fi-
caram 19% acima do usual.

Por outro lado, o impacto do
auxílio emergencial na renda
domiciliar média ficou R$ 64 a
menos do que o registrado em
outubro, caindo de R$ 294,69
para R$ 229,77. Com isso, a ren-
da média total domiciliar caiu
1,76% em novembro, para R$
3.783. A queda entre os domicí-
lios de renda muito baixa foi de
2,8%, passando de R$ 1.106
para R$ 1.075.

No mês, cerca de 70% dos
domicílios receberam a metade
ou menos do valor do auxílio
emergencial de setembro, pro-
porção que sobe para 80% entre
os lares de renda muito baixa.
(Agencia Brasil)

Governo zera imposto de importação
de seringas e agulhas até junho

Até o meio do ano, as se-
ringas e agulhas de outros paí-
ses entrarão no Brasil sem pa-
gar tarifas. O Comitê-Executi-
vo da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) decidiu ze-
rar o imposto de importação
até 30 de junho. A medida aju-
dará a reforçar o combate à
pandemia de covid-19.

Até agora, esses produtos
pagavam 16% de alíquota para

entrar no país. A Camex tam-
bém suspendeu, até o fim de
junho, uma sobretaxa aplicada
para as seringas descartáveis
importadas da China.

Desde 2009, o Brasil aplica
uma medida antidumping - puni-
ção autorizada pelas normas in-
ternacionais quando um país jul-
ga haver concorrência desleal à
indústria nacional - às seringas
descartáveis chinesas. Desde

2015, a sobretaxa estava fixada
em US$ 4,55 a cada quilograma
de mercadoria importada.

Com as duas medidas, a lista
de produtos com tarifa zerada
para o combate à pandemia de
covid-19 aumentou para 303
produtos. Desde março do ano
passado, o Comitê-Executivo da
Camex avalia o abastecimento
brasileiro de produtos de saúde
e promove ajustes na lista com

base na avaliação do Ministério
da Saúde da situação da pande-
mia no país. Até agora, foram
emitidas 16 resoluções de redu-
ções tarifárias.

Na segunda-feira (4), o Mi-
nistério da Saúde havia requisi-
tado a fabricantes instalados no
país seringas e agulhas de esto-
ques excedentes para a futura
campanha de vacinação contra a
covid-19. (Agencia Brasil)

Crédito rural sobe 18% em relação
 ao último semestre de 2019

Os produtores rurais brasi-
leiros estão pegando mais di-
nheiro emprestado. Segundo o
Balanço de Financiamento
Agropecuário da Safra 2020/
2021, divulgado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, as contratações de
crédito rural somaram R$ 125,3
bilhões entre julho e dezembro
de 2020. Isso representa cres-
cimento de 18% em relação ao
emprestado no mesmo período
do ano passado.

O crédito para investimento
totalizou R$ 39,57 bilhões e re-
gistrou o maior crescimento, de
44% na comparação com o se-
gundo semestre do ano anterior.
Os financiamentos de custeio
alcançaram R$ 67,86 bilhões,
crescimento de 12%, e de indus-
trialização, R$ 7,18 bilhões,

crescimento de 2%.
A única modalidade a regis-

trar queda nas contratações fo-
ram os financiamentos de co-
mercialização, que caíram 9% e
somaram R$ 10,67 bilhões.

No crédito para investimen-
to, que engloba compra de má-
quinas e melhorias no armaze-
namento e na produção, os em-
préstimos aos pequenos produ-
tores atendidos pelo Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf)
totalizaram R$ 8,9 bilhões. Os
médios produtores, atendidos
pelo Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural
(Pronamp), contraíram R$ 1,59
bilhão emprestados. Os demais
produtores responderam por R$
29,07 bilhões.

Em relação aos programas

de investimento, financiados
com recursos do Banco Naci-
onal  de  Desenvolvimento
Econômico e Social  (BN-
DES), o maior volume de con-
tratações ocorreu no Progra-
ma de Modernização da Fro-
ta de Tratores Agrícolas e
Implementos Associados e
Colheitadeiras (Moderfrota),
com R$ 6,66 bilhões. Em se-
guida, vêm o Programa de
Construção e Ampliação de
Armazéns (PCA),  com R$
1,45 bilhão e o Programa de In-
centivo à Inovação Tecnológica
na Produção Agropecuária (Ino-
vagro), com R$ 1,43 bilhão.

Os empréstimos do Progra-
ma de Modernização da Agricul-
tura e Conservação dos Recur-
sos Naturais (Moderagro) tota-
lizaram R$ 1,18 bilhão. As ope-

rações de crédito do Programa
de Incentivo à Irrigação e à Pro-
dução em Ambiente Protegido
(Moderinfra) somaram R$ 637
milhões.

Em relação às contratações
de custeio, os pequenos produ-
tores responderam por R$ 10,3
bilhões e os médios produtores,
R$ 15 bilhões. A maior parte foi
contratada por demais produto-
res, R$ 42,49 bilhões, cresci-
mento de 14%.

Segundo o Ministério da
Agricultura, os financiamentos
agropecuários com base nas
emissões de Letras de Crédito
do Agronegócio (LCA) totali-
zam R$ 14,5 bilhões. Título de
renda fixa privado, a LCA permi-
te o financiamento do agronegó-
cio sem custo para os cofres
públicos. (Agencia Brasil)

Anvisa divulga nota técnica sobre
pós-vacinação em clínicas privadas

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) divulgou  na
quarta-feira (6), em Brasília, uma
nota técnica sobre o acompanha-
mento de efeitos adversos em quem
se vacina em clínicas privadas.

Segundo a Anvisa, a nota téc-
nica é válida para qualquer vaci-
na, mas logo na introdução do
documento a agência destaca o
desenvolvimento célere de tra-
tamentos e vacinas para covid-
19 como principal desafio sani-
tário que motivou a publicação.

O documento foi publicado
dois dias depois de a Associação
Brasileira das Clínicas de Vacinas
(ABCVAC), que representa o se-

tor privado, confirmar a negocia-
ção para a compra de 5 milhões
de doses de uma vacina contra
covid-19 produzida na Índia.

A busca do setor privado pela
compra de vacina contra a covid-
19 causou polêmica devido ao
receio de que a rede privada de
saúde possa ter um imunizante
disponível antes do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Pelo texto da nota técnica, “as
autoridades sanitárias e os serviços
de saúde devem prezar pelo moni-
toramento destes medicamentos
para verificar a sua segurança e efe-
tividade, principalmente no que tan-
ge a vacinas, as quais têm o poten-

cial de serem utilizadas em larga
escala para a imunização de toda a
população brasileira”.

Nas orientações às clínicas
privadas, a Anvisa frisa que, para
cumprir a legislação, todos os
estabelecimentos devem criar
um Núcleo de Segurança do Pa-
ciente (NSP), visando acompa-
nhar todos os vacinados e moni-
torar quaisquer incidentes e efei-
tos adversos após a vacinação.

A nota orienta que “a notifi-
cação dos eventos adversos deve
ser realizada mensalmente, até o
15º (décimo quinto) dia útil do
mês subsequente ao mês de vi-
gilância, por meio das ferramen-

tas eletrônicas disponibilizadas
pela Anvisa, sendo que os even-
tos adversos que evoluírem para
óbito devem ser notificados em
até 72 (setenta e duas) horas a
partir do ocorrido”.

Todas as informações de-
vem ser inseridas num sistema
chamado VigiMed, versão bra-
sileira do sistema VigiFlow,
disponibilizado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).
A agência orienta as vigilânci-
as sanitárias locais a fiscalizar
se as clínicas privadas estão
devidamente cadastradas e ali-
mentando o sistema. (Agencia
Brasil)
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O Ministério da Educação
(MEC) homologou as novas di-
retrizes curriculares nacionais
(DCN) para a educação profissi-
onal e tecnológica (EPT). Apro-
vado em novembro, o documento
orienta os sistemas e as institui-
ções de ensino públicas e priva-
das que ofertam cursos da moda-
lidade em todos os níveis.

A portaria com as novas dire-
trizes foi publicada no Diário Ofi-
cial da União na segunda-feira (4).

As novas diretrizes substitu-
em dois documentos que se re-
feriam a cursos de EPT em ní-
veis distintos. O novo documen-
to aborda desde cursos de quali-
ficação profissional, passando
pela formação técnica de nível
médio, até chegar os cursos tec-
nológicos de graduação e pós-
graduação, no planejamento, no

desenvolvimento e na avaliação
da EPT, presencial e a distância.

De acordo com o parecer do
Conselho Nacional de Educação
(CNE) que aprovou as novas di-
retrizes, a revisão do documen-
to foi necessária em razão das
mudanças trazidas pela Lei nº
13.415/2017, que alterou a Lei
de Diretrizes e Bases (LDB).

As alterações flexibilizaram
a organização curricular do en-
sino médio “por itinerários for-
mativos, que deverão ser orga-
nizados por meio da oferta de di-
ferentes arranjos curriculares,
conforme a relevância para o
contexto local e a possibilidade
dos sistemas de ensino”, inclu-
sive por meio de um itinerário
dedicado à formação técnica e
profissional.

No caso da EPT, a perspec-

tiva dos itinerários formativos
ocorre de acordo com os ei-
xos tecnológicos em que se
subdividem os cursos. Dos 13
eixos existentes, os que atu-
almente reúnem mais matrí-
culas em cursos técnicos são:
ambiente e saúde; gestão e
negócios; controle e proces-
sos industriais; informação e
comunicação.

O parecer diz ainda que as
alterações ocorreram em razão
da necessidade de se alinhar às
demandas dos setores produti-
vos e também para responder
adequadamente aos atuais desa-
fios apresentados às instituições
e sistemas de ensino do país, em
especial, quanto à oferta de no-
vas alternativas de profissiona-
lização dos novos trabalhadores.

Em novembro, o CNE tam-

bém havia aprovado as alterações
no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos. Instrumento que ser-
ve de referência para institui-
ções e redes de ensino para a
oferta de cursos técnicos, o ca-
tálogo inclui todos os cursos
reconhecidos pelo MEC e tam-
bém especifica as necessidades
de aprendizado para cada área.

A versão atual, finalizada
após consulta pública, registra
215 cursos distribuídos em 13
eixos tecnológicos, com infor-
mações sobre perfil profissi-
onal dos egressos, campos de
atuação, carga horária e legis-
lações profissionais correlatas,
entre outros.

A versão anterior, que é de
2014, apresenta uma relação de
227 cursos, também divididos
em 13 eixos. (Agencia Brasil)

O deputado Baleia Rossi
(MDB-SP) lançou  na quarta-
feira (6) oficialmente sua can-
didatura à presidência da Câ-
mara. Seu nome como escolha
do atual presidente Rodrigo
Maia (DEM-RJ) para sucedê-
lo no cargo não é uma novida-
de. Em seu discurso, Rossi afir-
mou que sua candidatura busca
uma Câmara livre.

“A Câmara não pode ser sub-
missa. Porque se for, ela não fis-
caliza, não acompanha. É um es-
paço de representação da socie-
dade”, afirmou o candidato. Ros-
si coloca sua candidatura como
uma oposição à candidatura de
Arthur Lira (PP-AL). Lira é
apoiado pelo presidente Jair
Bolsonaro.

Baleia Rossi lança sua candidatura
à presidência da Câmara
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Rossi ainda citou a possibi-
lidade de debater a manutenção
do auxílio emergencial, que va-
lia até o fim de 2020 e ainda não
foi prorrogado pelo governo fe-

deral. “A pandemia não acabou.
Nós temos hoje milhões de bra-
sileiros que vão deixar de rece-
ber o auxilio e vão voltar a ter
grandes dificuldades para ter o

alimento, o mais básico, na sua
mesa”. Ele levantou a possibili-
dade de debater uma prorroga-
ção do auxílio ou até mesmo um
aumento no Bolsa Família.

Ele já conseguiu o apoio for-
mal de 11 partidos. São parti-
dos de oposição, de centro e
de direita: PT, PSL, MDB,
PSB, PSDB, DEM, PDT,
PCdoB, Cidadania, Partido
Verde, Rede. A campanha con-
tinua e Rossi deve viajar pelo
país atrás de votos de deputa-
dos indecisos e até mesmo de
representantes de partidos que
ainda não definiram uma posi-
ção. As eleições para presidên-
cia da Câmara e do Senado es-
tão marcadas para o dia 1º de
fevereiro. (Agencia Brasil)

Protesto interrompe sessão
do Congresso dos EUA para

validar eleição
Manifestantes invadiram na tarde de quarta-feira (6) o prédio do

Congresso dos Estados Unidos, rompendo as barricadas de segu-
rança, no momento em que os parlamentares norte-americanos de-
batiam a certificação da vitória de Joe Biden à Presidência do país.
O Senado e a Câmara, que estavam avaliando objeções à vitória do
democrata, interromperam o debate de forma abrupta e inesperada.

Mais cedo, o presidente Donald Trump fez um discurso de
cerca de três horas para a multidão na praça do obelisco de Wa-
shington. Ao discursar, Trump voltou a dizer que venceu as elei-
ções. “Você não cede quando há roubo envolvido”, disse ele. “Nos-
so país está farto e não vamos aguentar mais”, acrescentou.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que presidia a
sessão conjunta responsável por receber e confirmar os votos dos dele-
gados estaduais nas eleições norte-americanas, publicou nas redes so-
ciais uma carta em que afirma que não há precedentes legais e constitu-
cionais para que ele “aceite ou rejeite os votos unilateralmente.”

“Dada a controvérsia das eleições neste ano, alguns acreditam
que, como vice-presidente, é meu papel contestar os votos. Ou-
tros acreditam que os votos eleitorais nunca devem ser contesta-
dos em uma sessão conjunta do Congresso. Após uma análise cui-
dadosa da nossa Constituição, nossas leis e nossa história, Acredi-
to que nenhuma das visões está correta”, afirma o documento.

Pence afirmou que é papel dos representantes eleitos (depu-
tados e senadores) revisar e decidir disputas que contestem o
resultado eleitoral, e que “nunca na história um vice-presidente
usou de tal autoridade a validação ou invalidação de votos.”

O republicano afirmou ainda que ouvirá as objeções e argu-
mentos de deputados e senadores com diferentes visões sobre o
resultado eleitoral, mas que manterá o protocolo previsto pela
Constituição norte-americana de abrir e certificar as cédulas elei-
torais dos estados. (Agencia Brasil)

Comitê vai monitorar
impactos da covid-19 sobre

índios de Manaus
A Secretaria Especial da Saú-

de Indígena do Ministério da
Saúde editou portaria para mo-
nitorar os impactos da covid-19
na população indígena do muni-
cípio de Manaus. O comitê atu-
ará no âmbito do Distrito Sani-
tário Especial Indígena da capi-
tal amazonense.

O grupo tem por objetivo o
planejamento, a coordenação,
execução, supervisão e o moni-
toramento dos impactos da do-
ença na saúde da população in-
dígena da região. A portaria está
publicada no Diário Oficial da
União da quarta-feira (6).

O comitê será comandado

pelo coordenador distrital de
Saúde Indígena, que poderá con-
vocar órgãos e entidades parti-
cipativas na atenção a saúde in-
dígena e convidar representantes
de instituições ou entidades, pú-
blicas ou privadas para partici-
parem das reuniões do comitê.

De acordos com os dados
mais atualizados divulgados pelo
Ministério da Saúde, o estado do
Amazonas registra 204,9 mil
casos de covid-19, com 5.414
mortes. Já o município de Ma-
naus apresenta um quadro de
84.310 casos acumulados da
doença, com 3.478 óbitos.
(Agencia Brasil)

Dólar sobe para R$ 5,30 e fecha
no maior nível desde novembro

Em um dia marcado por
preocupações no mercado fi-
nanceiro, o dólar superou a
marca de R$ 5,30 e fechou no
nível mais alto desde o fim de
novembro. A bolsa de valores
operou em alta na maior parte
do dia, mas recuou na hora fi-
nal de negociações e encerrou
com pequena queda.

O dólar comercial encer-
rou a quarta-feira (6) vendido
a R$ 5,302, com alta de R$
0,042 (+0,8%). Depois de ini-
ciar a manhã em leve queda, a
divisa chegou a R$ 5,35 na
máxima do dia, por volta das
11h40, mas desacelerou de-
pois que o Banco Central (BC)

vendeu US$ 500 milhões em
contratos de swap cambial tra-
dicional, o equivalente à ven-
da de dólares no mercado fu-
turo.

A cotação tinha chegado a
operar com leve queda por vol-
ta das 16h. No entanto, voltou
a subir na hora final de nego-
ciações, depois da invasão do
Congresso norte-americano
por apoiadores do presidente
Donald Trump, que causou ten-
sões no mercado global.

Dólar chegou a operar com
leve queda por volta das 16h,
mas subiu após apoiadores do
presidente Trump invadirem o
Congresso, o que causou ten-

sões no mercado global.
O clima foi semelhante no

mercado de ações. O índice
Ibovespa, da B3, fechou aos
119.100, com leve recuo de
0,23%. O indicador chegou a
atingir os 120,9 mil pontos
por volta das 16h10, mas as
tensões na capital dos Estados
Unidos abriram um movimen-
to de realização de lucros,
quando os investidores ven-
dem papéis para embolsar gan-
hos recentes.

As negociações não foram
influenciadas apenas pelo
mercado externo. Declara-
ções sobre uma possível volta
do auxílio emergencial feitas

pelo deputado Baleia Rossi
(MDB-SP), no meio da tarde,
contribuíram para a turbulên-
cia no mercado financeiro.
Rossi anunciou na quarta-fei-
ra que é candidato à presidên-
cia da Câmara dos Deputados.

Enquanto moedas de países
emergentes,  como Rússia,
Turquia e México, se valoriza-
ram diante do dólar, o real
continuou a desvalorizar-se.
Uma eventual extensão do au-
xílio emergencial aumentaria
os gastos públicos. Eventuais
elevações de despesas do go-
verno contribuem para a des-
valorização da moeda local.
(Agencia Brasil)

Ministério da Saúde promete
100 leitos de UTI para Amazonas

Copel está na carteira do Índice
Carbono Eficiente da Bolsa de Valores

A Copel agora compõe car-
teira do Índice Carbono Eficien-
te (ICO2) da B3 – Bolsa de Va-
lores Brasileira. O ICO2 de-
monstra o comprometimento
das companhias com a transpa-
rência de suas emissões e ante-
cipa a visão de como estão se
preparando para uma economia
de baixo carbono.

O grupo reúne 62 ações de
58 companhias de 22 setores.
No setor elétrico, o número de
empresas na carteira passou de
duas para 11, mais a WEG que
fabrica equipamentos.

O índice foi divulgado pela
B3 segunda-feira (04.01) e vi-

gora até 30 de abril de 2021. “A
entrada no índice é o reconhe-
cimento das medidas que a Co-
pel vem realizando nesses últi-
mos anos com o objetivo de re-
duzir o impacto ambiental de
suas atividades operacionais”,
consta no comunicado da Copel
ao mercado financeiro.

Por meio do Programa de
Mudança do Clima e política
específica, a Companhia elabo-
ra anualmente o inventário de
gases de efeito estufa e subme-
te à verificação por entidade ex-
terna, assim como mantém me-
tas de redução de emissões. Para
esse ciclo de 2019, foi registra-

da a proporção de 0,0122 tCO2/
R$ mil em emissões.

A Copel é signatária do Pac-
to Global das Nações Unidas
desde sua constituição e atua
para o alcance dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentá-
vel, prioritariamente no ODS 13
- Ação contra a Mudança do Cli-
ma, especificamente nos negó-
cios em que atua.

O índice foi criado em 2010
e tem como propósito ser um
instrumento indutor das discus-
sões sobre mudança do clima no
Brasil. A nova carteira reúne 62
ações de 58 companhias perten-
centes a 22 setores.

Juntas, as companhias so-
mam R$ 3,3 trilhões em valor de
mercado, 63,63% do total das
companhias com ações negoci-
adas na B3, com base no fecha-
mento de 30 de dezembro de
2020. Além disso, o número de
empresas é 132% maior em re-
lação à carteira que vigorou em
2020, que tinha 26 ações, de 25
companhias.

Desde que foi criado, em
2010, o ICO2 B3 apresentou
performance de 153,85% con-
tra 82,69% do Ibovespa. No
mesmo período, teve ainda me-
nor volatilidade: 24,52% contra
25,39% do Ibovespa. (AENPR)

Diante do colapso do siste-
ma de Saúde no Amazonas e dos
pedidos de apoio, o Ministério
da Saúde divulgou ações para aju-
dar o governo estadual e a pre-
feitura de Manaus no enfrenta-
mento do recrudescimento do
número de casos do novo coro-
navírus no local. Os casos e
mortes aumentaram nas últimas
semanas, assim como a taxa de
ocupação dos leitos de Unidades
de Terapia Intensiva (UTI) .

No dia 4 de dezembro, a pre-
feitura decretou situação de
emergência, em decisão com
validade de 180 dias. No dia 2, a
Justiça decidiu pelo fechamen-

to das atividades econômicas
não essenciais atendendo a pe-
dido do Ministério Público do
Estado (MPE).

Na nota, o Ministério da Saú-
de elencou uma série de ações
que pretende realizar para apoi-
ar as autoridades do Amazonas.
A pasta promete mais 100 lei-
tos de Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI). O governo do es-
tado anunciou a intenção de abrir
60 leitos para reforçar a capaci-
dade de atendimento.

Outra ação, conforme o co-
municado do Ministério da Saú-
de, será convocar pessoal para
atuar nas unidades de saúde de

Manaus. A pasta informou ter
iniciado o recrutamento de 200
médicos e 300 enfermeiros.
Representantes da Associação
de Medicina Intensiva Brasilei-
ra (AMIB) viajarão a Manaus
para treinar profissionais que já
estão atuando no atendimento.
Também serão enviados mais 78
respiradores.

As ações foram divulgadas
após o ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, participar de reu-
nião com o governador do Ama-
zonas, Wilson Lima. No encon-
tro, o titular do Ministério da
Saúde afirmou que haverá uma
logística diferenciada para os

estados do Norte por conta de
áreas remotas e distantes de
grandes centros urbanos.

De acordo com a nota do
Ministério, o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, viajará a Ma-
naus para o lançamento de um
plano de enfrentamento à pande-
mia no Amazonas.

Será aplicado no Amazonas
um projeto piloto nas unidades
de Atenção Primária para definir
o diagnóstico rápido por meio de
um protocolo operado a partir de
um aplicativo. O Ministério afir-
mou que o procedimento foi
aceito por um periódico interna-
cional. (Agencia Brasil)
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Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)

06ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP. Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns)
Imóvel(eis) e para Intimação do(s) executado(s) Felipe Betti Ponci; Andrea Froes Betti; Prefeitura do Município de São
Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, do(s) exequente(s) Condominio Edificio Holbein e Grunewald,
na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais), expedido nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança

de Despesas Condominiais e Acessórios promovida por Condominio Edificio Holbein e Grunewald , processo nº 0104401-69.2008.8.26.0002. O(a) Dr(a).
Emanuel Brandão Filho, MM Juiz(a) de Direito da 06ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP , na forma da lei e etc.,
faz saber que por meio do sistema gestor de leilões eletrônicos Casa Reis Leilões levará às hastas públicas o(s) bem(ns) ao final descrito(s). Os leilões judiciais
estão hospedados em www.casareisleiloesonline.com.br.  O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 12 (doze) de Janeiro de 2021, 11:00:00 horas e término dia 15
(quinze) de Janeiro de 2021, 11:00:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º
(Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 15 (quinze) de Janeiro de 2021, 11:01:00 horas e término dia 12 (doze) de
Fevereiro de 2021, 11:00:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). O Bem Imóvel
será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas
mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento
da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade existente. O Pagamento
do Preço da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015,
por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e
respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de desfazimento, por meio
de depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado : 01 (um)
Apartamento nº 44, localizado no 4º pavimento – tipo, do Edifício Grunewald, situado à rua Dom Paulo Pedrosa, nº 701 no bairro do Morumbi, 30 º Subdistrito Ibirapuera,
possuindo a área privativa de 79,30 metros quadrados , a área comum de 24,19 metros quadrados, a área totalde 103,49 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração
ideal de 0,939.349%no terreno,cabendo ao dito apartamento o direito à uma vaga de aragem descoberta, situada na garagemcoletiva do edifício, localizada no pavimento
térreo em local individual e indeterminada, com usode garagista, possuindo a área total de 3,94 metros quadrados, e a fração ideal de 0,048.592%.Contribuinte nºs
300.062.0122-6 (apto) e 300.062.0034-3 (garagem/área maior).. Matrícula nº 91.569 do 15º CRI/SP. Inscrição Municipal nº: 300.062.0122-6 (apto) e 300.062.0034-3
(garagem/área maior). A Matrícula do Imóvel indica que figura como usufrutuária Andrea Froes Betti, enquanto separada judicialmente (R. 06); que figura como
nuproprietário Felipe Betti Ponci, enquanto solteiro (R. 07); claúsulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade (Av. 08); e a penhora executada (A v. 09). Posse. Os
executados permanecem na posse do imóvel. Débitos Tributários. Conforme a pesquisa realizada em 14 de outubro de 2020, sobre o SQL 300.062.0122-6 pesam
débitos de IPTU no valor de R$ 18.032,29 dos anos 2010/2013 e 2015/2019. Há R$ 1.409,30 de 2020. Não há dívidas inscritas no SQL 300.062.0034-3. Há R$ 35.513,70
de 2020. Débitos de Condomínio. Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Despesas Condominiais e Acessórios da unidade 44 do do Edifício
Grunewald do condomínio credor. Em 23 de julho de 2012, a r. sentença de fls. 189 houve bem por julgar “procedente o pedido formulado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
HOLBEIN GRUNEWALD em face de FELIPE BETTI E OUTRA para condenar os requeridos a pagarem ao autor as taxas condominiais de fls. 85, que deverão ser
acrescidas ainda pelas parcelas que se forem vencendo no curso do processo até a data do efetivo pagamento (enunciado sa Súmula 13 do TJSP), e que serão ainda
corrigidas pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de multa e juros de mora previstos em lei até a data do efetivo pagamento. Arcarão os requeridos com as custas
e despesas processuais e com os honorários do patrono do autor, que ora fixo em 10% sobre o valor atual da condenação”. O trânsito em julgado ocorreu dia 14 de
agosto de 2012. Ocondomínio informou que ovalorexecutadonestesautosperfazia R$ 339.237,25 para 18 de março de 2020. Avaliação Original: R$ 480.000,00 em abr/
2019. Avaliação Atualizada: R$ 495.002,11 em out/2020. O valor da avaliação será atualizado até a data da alienação. Crédito Exectado. Trata-se de Cumprimento
de Sentença em Ação de Cobrança de Despesas Condominiais e Acessórios da unidade 44 do Edifício Grunewald do condomínio credor. Em 23 de julho de 2012, a
r. sentença de fls. 189 houve bem por julgar “procedente o pedido formulado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HOLBEIN GRUNEWALD em face de FELIPE BETTI E
OUTRA para condenar os requeridos a pagarem ao autor as taxas condominiais de fls. 85, que deverão ser acrescidas ainda pelas parcelas que se forem vencendo
no curso do processo até a data do efetivo pagamento (enunciado sa Súmula 13 do TJSP), e que serão ainda corrigidas pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de
multa e juros de mora previstos em lei até a data do efetivo pagamento. Arcarão os requeridos com as custas e despesas processuais e com os honorários do patrono
do autor, que ora fixo em 10% sobre o valor atual da condenação”. O trânsito em julgado ocorreu dia 14 de agosto de 2012. Ocondomínio informou que
ovalorexecutadonestesautosperfazia R$ 339.237,25 para 18 de março de 2020. Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados, serão
aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter
rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer outras
normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis. Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor
remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido
pelo E. STJ em caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo entre
as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento. Informações
Finais. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de
ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais
documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse. Intimações. Pelo presente edital ficam intimados das
designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Felipe Betti Ponci, ; Andrea Froes Betti; a Prefeitura do Município de São
Paulo/SP além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Condominio Edificio Holbein e Grunewald na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s)
legal(ais). E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de Outubro de 2020. Eu, , Escrevente,
digitei. Eu, , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi. Emanuel Brandão Filho - Juiz(a) de Direito

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: MARIA OLINDA SILVA DE 
SOUZA (CPF/MF Nº 882.600.118-91) e seu cônjuge, se casada for. O MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, da 1ª Vara Cível  Foro Regional VII - Itaquera, na forma da lei, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Obrigação de Fazer em Caráter 
Liminar, ajuizada por  ELIAS JOSÉ DO NASCIMENTO (CPF/MF Nº 762.104.728-34) em face de MARIA OLINDA SILVA DE SOUZA (CPF/MF Nº 882.600.118-91), nos autos 
do Processo nº 0015502-85.2005.8.26.0007, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os 
artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01- IMÓVEL: Uma casa situada à Rua Arturo Faldi, nº 21 (antigo nº 157), e seu respectivo terreno, 
formado pelo lote 52 da quadra 157, do Loteamento denominado Conjunto Habitacional José Bonifácio  Itaquera II/III, no Distrito de Itaquera, medindo 6,50m de frente para a referida 
rua; por 20,00m de frente aos fundos, em ambos os lados; e, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 1 30,00m², confrontando pelo lado direito de quem da 
rua olha para o imóvel, com o lote 53; do lado esquerdo com o lote 51; e, nos fundos com o lote 26.  

Dados do Imóvel 
Contribuinte Municipal n° 230.018.0054-0  

Matrícula Imobiliária n° 185.149 9º Oficial de Registros de Imóveis da Ca-
pital - SP 

OBS 01: De acordo com a AV. 02 da Certidão de matrícula, o imóvel recebeu o número 21 da Rua Arturo José Bonifácio, antigo número 157 que constava na abertura da referida 
matrícula. OBS 02: Conforme às múltiplas avaliações do imóvel (fls.  21/23; 59/61; 142/144 e 151/153) e informação prestada pelo Exequente, a casa é composta por 04 dormitórios, 
sendo 1 suíte, 01 sala, 01 cozinha, 02 banheiros, 01 área de serviço (lavanderia), 01 vaga de garagem para dois carros, bem como 01 edícula com dois cômodos nos fundos, composta 
de sala, cozinha, um dormitório, banheiro e uma vaga de garagem. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 200.000,00 (Ago/2010  Homologação às fls. 162). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 350.662,20 (Nov/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não há débitos tributários até a data de confecção deste edital. Os débitos 
tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 02 - A 1ª praça terá início em 26 de janeiro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 
29 de janeiro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 29 de janeiro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 23 de fevereiro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior 
a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da 
gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O  saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo 
índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior val or, caso estejam em diferentes 
condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (Art. 891, parágrafo único, Artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pela 
plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo 
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04  Havendo mais de 
um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência 
na aquisição dos bens, nessa ordem (Artigo 892, § 2º, CPC). 05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à 
execução recairá sobre o produto da alienação do bem (Artigo 843, CPC). 06 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil 
gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, 
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Artigos 884, IV e art. 892 do CPC). 07  O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente 
nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante depósito judicial, 
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Oficial : Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicado 
ao interessado após a Arrematação do bem (Artigo 884, parágrafo único do CPC e Artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 08 - Em hipótese alguma será permitida a 
desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo  estipulado, pode configurar fraude em leilão (Artigo 
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do 
leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas 
no presente edital. 09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes d as datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 10 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 11 - 
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do 
CPC). 12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida 
a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (art igo 880, CPC). Os 
referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como reali zado o pagamento da comissão do leiloeiro e das 
demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). 13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro 
autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas 
de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo  SP, endereço 
eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 96308-9782. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa 
Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (Artigo 889, Parágrafo 
Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de novembro de 2020. 

CONVOCAÇÃO de   “ASSEMBLEIA   GERAL   ORDINÁRIA”   do  “CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA ROOSEVELT” - São Paulo, 04 de janeiro de
2021. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGEM ROOSEVELT - Rua Nestor Pestana,
147. Srs(as) Condôminos(as). Como ADMINISTRADORES deste condomínio, vimos
CONVOCÁ-LOS a participar da ASSEMBLEIA GERAL abaixo discriminada: TIPO:
ORDINÁRIA - DATA DA REALIZAÇÃO: 28/01/2021  (5ª FEIRA) HORÁRIO:  1ª
CONVOCAÇÃO: 18h30 com quórum legal da presença de metade das frações
ideais, ou 2ª CONVOCAÇÃO: 19h00 com qualquer número de presentes.. Local:
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS - ACM - Rua Nestor Pestana, 147  - ORDEM
DO DIA:  Item 1: Aprovação das contas referente ao periodo de janeiro/20 a
dezembro/2020; Item 2: Eleição de Síndico e membros do Conselho para o
próximo biênio; Item 3: Deliberação e aprovação da nova previsão orçamentária;
Item 4: Assuntos gerais de interesse do condomínio. Solicitamos o comparecimento
de todos os Srs. Condôminos, principalmente para que haja uma participação
efetiva de cada um nas decisões que afetam a coletividade.
*     É lícito ao Condômino se fazer representar por procurador, o qual deverá
estar munido de procuração lavrada pelo tritular da unidade, conforme relação
em poder da administradora. Qualquer pessoa que não seja o próprio titular, ou
seu cônjuge, só poderá participar com a apresentação de procuração.  Caso haja
divergência, ou tenha havido mudança de titularidade, cabe ao interessado a
regularização junto à Administradora em até 24 horas antes da realização da
Assembleia, sem o que a unidade não terá direito a voto.
*      Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não
poderão votar nas deliberações.
*        Finalizando, informamos que o não comparecimento de qualquer Condômino
não o desobrigará do cumprimento das decisões tomadas em Assembleia.

Atenciosamente  - Norberto Rodrigues Marto - Síndico

06  - 07  e 08/01

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 20ª série da 4ª 
emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securi-
tizadora”, respectivamente) a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI (“AGCri”), a ser realizada em pri-
meira convocação, em benefício dos Titulares, no dia 20 de janeiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamen-
te remota por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de 
maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A. Aprovar a inclusão da cláusula 17.13.1 no Termo de Securiti-
zação de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 20ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora, 
celebrado em 05 de maio de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), com a seguinte redação: 
“17.13.1. A inclusão, no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, no Anexo II da Escritura de Emissão de CCI e 
no Anexo X do Termo de Securitização, de novos empreendimentos, os quais passarão a integrar o conceito de “Em-
preendimento Imobiliário Elegível”, dependerá da aprovação pelos titulares de CRI, reunidos em Assembleia Geral de 
Titulares de CRI, que representem a maioria dos CRIs em Circulação.” B. Mediante a aprovação do item (A) acima, 
aprovação para a inclusão dos empreendimentos, relacionados na tabela abaixo, no Anexo I da Escritura de Emissão, 
no Anexo II da Escritura de Emissão de CCI e no Anexo X do Termo de Securitização, os quais passarão, para todos os 
fi ns, a ser considerados no conceito de “Empreendimento Imobiliário Elegível”:
 (%) do Valor da Oferta
Empreendimentos Alocado no Empreendimento Matrículas
LOG Itaitinga 19,91% 13.188 do 1º e 2º Ofício da Comarca de 
  Itaitinga – Registro Imobiliário
LOG Hidrolândia 18,72% 22.755 do Registro de Imóveis e 1º Tabelionato 
  de Notas e Protesto de Hidrolândia - GO

C. Medidas a serem tomadas em razão do não envio, até a presente data, ao Agente Fiduciário, dos documentos 
conforme listados no Anexo I deste Edital, disponível para consulta no site da Securitizadora (https://www.isecbra-
sil.com.br); e D. Autorização à LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 
09.041.168/0001-10 (“Devedora”), conjuntamente com a Securitizadora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), pratiquem todos os atos necessários para efetivar as delibera-
ções acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitizadora, à Escritura de 
Emissão de CCI e à Escritura de Emissão, e de quaisquer outros documentos que sejam necessários para fazer fren-
te às deliberações. Informações Gerais: A AGCri convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusiva-
mente remota e eletrônica,  através do sistema “Microsoft 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 disponibi-
lizado pela Securitizadora àqueles Titulares que enviarem ao endereço eletrônico da Securitizadora para gestao@
isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagono-
trustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGCri, podendo ser encaminha-
do até o horário de início de realização da AGCri, 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; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na AGCri, obedecidas as condições legais. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito 
de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à dis-
tância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da rea-
lização da AGCri. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da instrução de voto 
à distância em sua página eletrônica (https://www.isecbrasil.com.br) e na página eletrônica da CVM. A instrução de 
voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de for-
ma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certifi cados digitais emitidos pela 
ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurí-
dica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os 
respectivos poderes. Os esclarecimentos relativos às matérias a serem discutidas na AGCri se encontram na Propos-
ta da Administração, a qual está à disposição dos Titulares para consulta na sede da Securitizadora e em suas pági-
nas eletrônicas (https://www.isecbrasil.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da Co-
missão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.

São Paulo, 04 de janeiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação para Terceira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRA”, “CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos 
da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio – CRA – da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização, celebrado em 13 
de outubro de 2015, conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para a Terceira 
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28  de janeiro de 2021, às 10:00 horas, de forma 
exclusivamente digital e remota, através da plataforma Microsoft Teams, a ser coordenada pela Securitizadora, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para que, em atenção ao artigo 
22, inciso (I) da Instrução Normativa da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“ICVM 600”) deliberem sobre: (i) a 
aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado, referente ao exercício social fi ndo em setembro de 
2020; e (ii) autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Securitizadora, realize todos os atos e celebre 
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as aprovações da ordem do dia.  Ficam os 
senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da ICVM 600, as demonstrações 
contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas 
caso a assembleia em referência não seja instalada em eventual segunda convocação. Não será admitido o uso da 
instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Terceira Assembleia Geral de 
Titulares dos CRA, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso, disponibilizado pela 
Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os Titulares dos CRA 
deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias 
úteis antes da Terceira Assembleia  de Titulares dos CRA, podendo ser encaminhado até o horário de início da 
assembleia, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@
grupopan.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física 
são: cópia do documento de identidade do titular do CRA; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado. Os documentos necessários para 
os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento 
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRA e; b) cópia 
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 30 de dezembro de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/ME: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação para - Terceira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da 
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRA”, “CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), 
nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio – CRA – da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização, 
celebrado em 29 de outubro de 2015, conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação 
para a Terceira Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28 de janeiro de 2021, às 11:00 horas, de 
forma exclusivamente digital e remota, através da plataforma Microsoft Teams, a ser coordenada pela Securitizadora, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para que, em atenção ao artigo 
22, inciso (I) da Instrução Normativa da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“ICVM 600”) deliberem sobre: (i) a 
aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado referente ao exercício social fi ndo em setembro 
de 2020; e (ii) autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Securitizadora, realize todos os atos 
e celebre todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as aprovações da ordem do 
dia. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da ICVM nº 
600, as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas 
automaticamente aprovadas caso a assembleia em referência não seja instalada em eventual segunda convocação. Não 
será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Terceira 
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso, 
disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os 
Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em 
até 2 (dois) dias úteis antes da Terceira Assembleia de Titulares dos CRA, podendo ser encaminhado até o horário de 
início da assembleia, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@
grupopan.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física 
são: cópia do documento de identidade do titular do CRA; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado. Os documentos necessários para 
os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento 
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRA e; b) 
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 30 de dezembro de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização

GMHG PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 03.129.554/0001-81 - NIRE 35300172523

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Em conformidade com o disposto na Lei 6.404/76, 
conforme alterada, e no Estatuto Social da GMHG Participações S.A. (“Companhia”), ficam V.Sas. convocadas a 
participar da AGE de Acionistas, a ser realizada no dia 15/01/2021, às 10h, em primeira convocação, e no mesmo 
dia, às 11h, em segunda convocação, na sede da Companhia, na Rua Iguatemi, 151, 20º andar, cj. 201, Itaim Bibi, 
São Paulo/SP, CEP 01451-011, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Aumento do capital social da 
Companhia; e (ii) Redução do capital social da Companhia. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à 
disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. GMHG Participações S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 802.770 em 06 de outubro de 2020 a
requerimento de Carmen Lucia de Campos, brasileira, solteira, do lar, RG nº
24.366.124-1-SSP/SP e CPF nº 283.753.028-05, residente e domiciliado na Avenida
Rouxinol nº 57, apartamento nº 1.501, Indianópolis, cep. 04516-000, FAZ SABER aos
réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carmen
Lucia de Campos, acima qualificada, requer a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15
e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre o apartamento
tipo A nº 1.501 , localizado no 15º pavimento do Edifício Meliá Confort Moema, situado
na Avenida Rouxinol nº 57, com a área privativa de 26,70m², área comum de 42,15m²,
área total de 68,85m², e a fração ideal do terreno de 0,6190526%, matriculado sob nº
150.882, de propriedade de Sant a Luzia Administração e Participações LTDA, alegando
e comprovando posse mansa e p acifica a mais de 11 anos exercida pela autora.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 06 de janeiro de 2021. 07 e 22/01

INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35300511034 - COMPANHIA FECHADA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.10.2020
1. Data, Hora e Local: 09.10.2020, às 14h00, na sede da Infra SP Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 4º andar, Bloco B, sala 01, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. 2. Pre-
sença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a pre-
sença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e 
apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da 
LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 
124 da LSA. 4. Mesa: Presidência: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do 
Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Eduardo de Toledo, como membro efetivo do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As Acionistas da Com-
panhia, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Eduardo 
de Toledo, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresen-
tado à Companhia em 07/10/2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia en-
quanto exerceu referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Wal-
do Edwin Perez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elétrico, RNE nº. W616562-V e CPF/MF nº. 
170.070.048-06, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, 04.551-
065, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do 
membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária 
de 2022, juntamente com o mandato dos demais Conselheiros da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu 
cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhe-
cimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos cri-
mes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desim-
pedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, 
o Conselho de Administração da Companhia, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes mem-
bros, os Senhores: (1) Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG nº. 22.638.757-4 – SSP/SP e 
CPF/MF nº. 272.647.628-74, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 06/07/2020; (2) Waldo Edwin Perez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elé-
trico, RNE nº. W616562-V e CPF/MF nº. 170.070.048-06, membro efetivo eleito na presente data; e (3) Marcio Yas-
suhiro Iha, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº. 17.384.717-1 – SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, mem-
bro efetivo eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13/04/2020; todos com endereço profi ssional na Ave-
nida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP, cujos mandatos se encerrarão 
na data da Assembleia Geral Ordinária em 2022, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e 
posse de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a 
presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será as-
sinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 09.10.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Pre-
sidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Marcio Yassuhi-
ro Iha; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, representada pelo Sr. Marcio Yassuhiro 
Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presi-
dente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certi-
fi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 460.287/20-5 em 05.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ 29.209.677/0001-16 - NIRE 35300511034 - Companhia Fechada

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 18.11.2020 
1. Data, Hora e Local: 18.11.2020, às 14h00, na sede da Infra SP Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, 4º andar, Bloco B, sala 01, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. 
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Marcio Yassuhiro Iha e Secretária: Ana Luiza Borges Martins. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição de 
dividendos intermediários do exercício social de 2020 (“Dividendos Intermediários”). 5. Deliberações: Os 
Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme 
atribuições previstas no artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a distribuição de Dividendos 
Intermediários no montante de R$ 12.000.000,00 correspondentes a R$ 0,007373525602110 por ação ordinária, à 
conta da totalidade dos lucros acumulados no período de 1.01.2020 a 30.09.2020. Os Dividendos Intermediários 
acima serão pagos em 23/12/2020, com base na composição acionária da Companhia na presente data.  6. 
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e 
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-
2/2001. São Paulo/SP, 18.12.2020. Assinaturas: Marcio Yassuhiro Iha, Presidente da Mesa e, Ana Luiza Borges 
Martins, Secretária. Conselheiros: (1) Marco Antonio Souza Cauduro; (2) Waldo Edwin Perez Leskovar; e (3) Marcio 
Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro próprio. Marcio Yassuhiro Iha - 
Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil; Ana Luiza Borges Martins - Secretária - Assinado com 
Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 551.703/20-9 em 29.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gaia Cred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF 20.646.442/0001-17 - NIRE 35300467558

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 30.07.2020, às 12h00min, na sede, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8 Andar, Conjunto 82, Sala 
3, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos membros. Mesa: Aline Fernandes Correa, presidente; Rodrigo Shyton, secretário. 
Deliberações Aprovadas: (i) Designar o Diretor Sr. Renato de Souza Barros Frascino, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG nº 27756869 (SPP/SP), CPF nº 274.390.808-40, com endereço comercial em São Paulo/SP, 
para assumir a função de responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM nº 617, de 5.12.2019, em especial, 
pela implementação e manutenção da respectiva política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao fi nanciamento do 
terrorismo – PLDFT, até a data fi nal do seu mandato previsto para 30.04.2021, conforme Artigo 8º da referida Instrução 
Normativa; (ii) O Diretor ora designado renuncia a qualquer tipo de remuneração que poderia fazer jus em razão da função 
assumida; e (iii) Autorizar a administração a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora 
aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.07.2020. Conselho de Administração: João Paulo dos Santos 
Pacifi co - Presidente, Fabio Silva Gordilho - Vice Presidente, Aline Fernandes Correa - Membro, Diretor designado: Renato 
de Souza Barros Frascino. JUCESP nº 549.311/20-8 em 23.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 29.206.359/0001-00 - NIRE 35.300.511.026 - Companhia Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 22.10.2020

1. Data, Hora e Local: 22.10.2020, às 08h30, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 
2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presi-
dente: Waldo Edwin Pérez Leskovar e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ree-
leição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após de-
bates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea 
(a) do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a reeleição dos seguintes membros da Di-
retoria Executiva da Companhia, os Senhores: (1) Luis Augusto Valença de Oliveira, brasileiro, casado, analis-
ta de sistemas, RG nº 02.228.228-99 SSP/BA, CPF/MF nº 254.751.935-68, ao cargo de Diretor Presidente; e (2) Igor 
de Castro Camillo, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, RG nº 11625227-1 
IFP/RJ, CPF/MF nº 090.464.367-05, ao cargo de Diretor sem designação específi ca; ambos com endereço profi ssio-
nal na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o mandato de 02 anos, ou 
seja, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a AGO de 2022, devendo os 
mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos aceitam 
sua nomeação, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), e alterações 
posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento a serem arquiva-
dos na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi 
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta 
ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 22.10.2020. Assinaturas: Waldo Edwin Pérez 
Leskovar, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Conselheiros: (1) Marco Antonio Souza Caudu-
ro; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar; e (3) Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original la-
vrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Waldo Edwin Pérez Leskovar - Pre-
sidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com cer-
tifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 489.206/20-7 em 18.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Guiga Spinelli e Youssef Haddad
conquistam mais um bom resultado

PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Dupla brasileira foi a 14ª colocada entre os 70 carros inscritos na competição na quarta

A Associação de Tênis Fe-
minino (WTA, sigla em inglês)
anunciou o calendário da mo-
dalidade até 11 de julho. O
Open feminino de Abu Dhabi,
iniciado na segunda-feira (4),
marca a abertura de 2021. O
último torneio com data con-
firmada até o momento é Wim-
bledon, previsto para começar
no dia 28 de junho. Os quatro
primeiros WTA 1000 também
foram confirmados. No dia 8

Depois de um merecido des-
canso de três semanas, o pau-
listano Felipe Vinícius dos San-
tos (AABLU-SC) voltou aos
treinos na segunda-feira (4), no
Centro Nacional de Desenvol-
vimento do Atletismo (CNDA),
na cidade de Bragança Paulista
(SP). A retomada das atividades
não poderia ter sido melhor.
Afinal, ele terminou 2020 qua-
lificado no decatlo, conjunto de
10 provas, para os Jogos Olím-
picos de Tóquio-2021.

A qualificação foi obtida nos
dias 11 e 12 de dezembro duran-
te a disputa do Troféu Brasil Cai-
xa de Atletismo, a principal com-
petição interclubes da América
Latina, realizada no Centro
Olímpico de Treinamento e
Pesquisa, em São Paulo. Ele
somou 8.364 pontos, ficando a
apenas 29 do recorde sul-ame-
ricano, que pertence desde
2013 a Carlos Chinin, e superan-
do o índice exigido pela World
Athletics de 8.350 pontos.

“Estou muito tranquilo. Tra-
balhei duro para conseguir o ín-
dice. Sabia que tinha grandes
chances de dar tudo certo e gra-
ças a Deus deu”, comentou Fe-
lipe, de 26 anos. “Meu objetivo
é ir por partes, assim como fui
em 2020. Vou focar na base,
que é muito importante, e sair
dela saudável e bem fisicamen-
te. Depois da base, treinar mui-
to as provas técnicas que estou
deixando a desejar e pretendo
chegar a Tóquio em ótima fase
para que possa conseguir o me-
lhor resultado possível.”

O treinador Edemar Alves,
que orienta o atleta, explica o que
pode ser melhorado nos exercí-
cios específicos. “Ele precisa

WTA divulga calendário do
tênis feminino em 2021

de março, começa o Champi-
onships de Dubai. O Open de
Miami inicia em 22 de março.
O torneio de Madri começa
em 26 de abril e o de Roma, no
dia 10 de maio.

O WTA de Indian Wells não
será realizado na data original,
durante o mês de março. A As-
sociação segue trabalhando
para encontrar uma nova data
para a realização do torneio
americano. (Agencia Brasil)

O quarto dia de Rally Dakar,
com 813 km percorridos entre
Wadi Ad-Dawasir e Riad, teve mais
um bom rendimento da dupla Gui-
ga Spinelli e Youssef Haddad, que
representa o Brasil na categoria
carros. Pelo segundo dia seguido,
os dois estiveram no top-15 na
classificação geral, ficando com a
14ª colocação geral entre os 70
carros inscritos na categoria.

“Foi um dia mais simples no
que diz respeito a dificuldade de
piso. A etapa foi muito rápida,
com boa parte da especial sendo
feita em sexta marcha. As dunas
também não foram muito com-
plicadas e passamos tranquilos.
E também não tivemos furo de
pneu, enfrentamos menos pe-
dras, embora uma ou outra sem-
pre acabe aparecendo de surpre-
sa pelo caminho”, diz Guiga, que
é patrocinado por BR Distribui-
dora com a marca Lubrax, iCar-
ros, XP Investimentos, Fairfax
Seguradora, Protune, W. Truffi
Blindados e Dacar Motorsports.

“O destaque da especial sem
dúvida foi para a navegação, por-
que além da velocidade muito alta
o tempo inteiro, era muita infor-
mação de trocas de direção e

muitos competidores se perde-
ram. Nós conseguimos fazer uma
especial limpa e sem perder tem-
po significativo por causa disso.
Um terço do rally foi realizado
e ainda falta muita coisa. Acho
que a partir desta quinta-feira
começam algumas especiais
mais difíceis. O carro esteve
mais uma vez em perfeitas con-
dições”, completou o piloto, que
está em sua nona participação no
Dakar e acumula cinco títulos de
campeão no Sertões.

Youssef destacou que de fato
um dos grandes desafios deste
quarto dia foi justamente na na-
vegação por conta da grande
quantidade de referências e in-
formações na planilha. A dupla
agora é a 19ª colocada na classi-
ficação geral após ter ficado ape-
nas 14min47seg atrás do líder na
etapa de hoje.

“Foi uma das especiais mais
difíceis de navegação que já en-
frentei. Foi muita rápida, com
bastante referência, com elas
chegando de uma vez só e pouco
visível por conta do pó. Chega-
mos em um momento a ter qua-
tro carros na mesma área de po-
eira, mas conseguimos sair bem.

Foi um dia limpo, sem furo no
pneu e mais um bom dia de
Dakar. Estamos bem motivados
para a sequência, foi o dia mais
longo do Dakar por conta do tre-
cho de deslocamento e agora va-
mos descansar um pouco porque
amanhã será novamente um dia
bem pesado e importante do
rally”, diz Youssef.

O trecho de especial crono-
metrado teve 337 km, que foram
cumpridos pela dupla brasileira
em 2 horas, 50 minutos e 46 se-
gundos com o Mini All4 Racing

da equipe X-raid. O Dakar come-
çou em 3 de janeiro em Jeddah e
será finalizado no próximo dia 15
nesta mesma cidade da Arábia
Saudita. São mais de 300 veícu-
los no rally e competidores de
quase 50 nacionalidades.

Os competidores vão percor-
rer 625 km nesta quinta-feira de
Riad até Burayda, sendo 419 km
formando o trecho cronometra-
do. O canal Fox Sports exibe di-
ariamente um compacto da com-
petição às 22h30 (horário de
Brasília).
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De olho nos Jogos de
Tóquio, Felipe dos

Santos retoma treinos
no CNDA

Atleta paulistano obteve índice olímpico no decatlo no Troféu
Brasil Caixa de Atletismo, no dia 12 de dezembro, em São
Paulo, e agora, depois de três semanas de descanso, tem
mais tranquilidade para sonhar com um bom resultado no
Estádio Olímpico do Japão

evoluir nas provas de lançamen-
tos do disco e dardo e do arre-
messo do peso. O 1.500 m é uma
prova que ele também precisa
melhorar e correr perto do seu
melhor, que é 4:39”, lembrou
Edemar. “Ele tem tudo para ser
Top 5 em Tóquio.”

Recordista sul-americano
sub-20 do decatlo, com 7.762
pontos – marca alcançada em
2013, em Medellín, Colômbia -
, e medalha de bronze no octatlo
do Campeonato Mundial Sub-18
de Lille, na França, em 2011,
Felipe passou por duas cirurgias
e perdeu praticamente duas tem-
poradas em recuperação. “Fiquei
um pouco desacreditado, mas
agora dei a volta por cima e te-
nho de agradecer a muita gente
que sempre me apoiou”, disse.

Felipe começou no atletismo
no Centro Olímpico, um tradi-
cional formador de talentos, e
ficou feliz por ter obtido o ín-
dice, durante o Troféu Brasil,
nas mesmas instalações - ago-
ra reformadas - em que treinou
no começo de sua carreira. O
recorde pessoal anterior do
atleta era de 8.019 pontos, alcan-
çado há cinco anos, antes dos
problemas de lesão.

Além de Felipe, outros atle-
tas voltaram aos treinos no
CNDA, onde Edemar Alves é co-
ordenador técnico, como Darlan
Romani, recordista sul-america-
no do arremesso do peso e fa-
vorito a medalha em Tóquio-
2021, Geisa Arcanjo, finalista
olímpica em Londres-2012 tam-
bém no peso, Andressa Morais,
qualificada para Tóquio no lan-
çamento do disco. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do Atletis-
mo Brasileiro.
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Geisa Arcanjo, treino no CNDA de Bragança Paulista

Judô: seleção treina em São Paulo
para primeira competição do ano
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A seleção brasileira de judô
iniciou, na terça-feira (5), o pri-
meiro período de treinamentos
do ano em Pindamonhangaba, no
interior de São Paulo. O objeti-
vo do grupo é a preparação para
o World Masters de Doha (Ca-
tar). A competição, prevista para
acontecer entre 11 e 13 de janei-
ro, abrirá o calendário do circui-
to mundial da modalidade e dis-
tribuirá até 1.800 pontos no
ranking classificatório para os
Jogos de Tóquio.

Para este primeiro torneio do
ano foram chamados, entre os

homens, Eric Takabatake (60kg),
Phelipe Pelim (60kg), Felipe
Kitadai (60kg), Daniel Cargnin
(66kg), Willian Lima (66kg),
Eduardo Katsuhiro Barbosa
(73kg), Eduardo Yudy Santos
(81kg), Rafael Macedo (90kg),
Rafael Buzacarini (100kg), Leo-
nardo Gonçalves (100kg), Rafa-
el Silva (+100kg) e David Mou-
ra (+100kg).

Já o time feminino terá La-
rissa Pimenta (52kg), Ketleyn
Quadros (63kg), Aléxia Casti-
lhos (63kg), Maria Portela
(70kg), Maria Suelen Altheman

(+78kg) e Beatriz Souza
(+78kg). Por conta da pandemia
do novo coronavírus (covid-19),
a disputa foi realocada do final
da temporada passada para esse
mês de janeiro. A alteração obri-
gou uma nova estratégia de pre-
paração da equipe nacional.

“O evento é de extrema im-
portância. Tem uma pontuação
muito alta. Só a participação já
vale 200 pontos. E é o único
100% confirmado para 2021 até
agora. Todos os atletas estão bem
conscientes disso. Começamos
a trabalhar para o Masters tão
logo acabou o Pan-Americano,
em novembro. Fizemos um trei-
no em dezembro até onde con-
seguimos levar e orientamos os
atletas para o período de festas
de fim de ano”, explicou gestor
de Alto Rendimento da Confede-
ração Brasileira de Judô (CBJ),
Ney Wilson Pereira.

Para embarcar para o Orien-
te Médio, todos os membros da
equipe precisam de dois testes
(RT-PCR) negativos para covid-
19. Em Doha, a delegação é tes-

tada novamente, cumpre o isola-
mento de 24h e os atletas testam
uma quarta vez, na véspera da luta.

Pan, Grand Slam e Mun-
dial

Além do Masters, a expecta-
tiva é de que o Circuito Mundial
de 2021 conte ainda com outras
grandes competições. Devem
ocorrer o Grand Slam de Tel Aviv,
que vale até 1.000 pontos no
ranking, o Grand Slam de Paris,
que também oferece 1.000 pon-
tos aos campeões, Campeonato
Pan-Americano, que distribuirá
700 pontos aos medalhistas de
ouro, e o Campeonato Mundial
de Budapeste. Esse último será
o torneio mais valioso, oferecen-
do 2.000 pontos para os campe-
ões. Na somatória, portanto, se-
riam mais 4.700 pontos em jogo
no ranking olímpico. “Espera-
mos que o calendário se confir-
me. Mas, é de degrau em degrau.
O que temos na mão é o World
Masters. Temos que fazer o me-
lhor nessa competição”, conclui
o dirigente. (Agencia Brasil)

Conmebol anuncia que final da
Libertadores será disputada sem público

A Confederação Sul-America-
na de Futebol (Conmebol) anun-
ciou na noite de terça-feira (5) que
a final da Copa Libertadores, mar-
cada para acontecer no estádio do
Maracanã no dia 30 de janeiro, não
terá a presença de público.

“A final única da Conmebol

Libertadores, prevista para 30 de
janeiro no Rio de Janeiro, será dis-
putada sem a presença de especta-
dores, como vem ocorrendo nos
mais de 2.100 jogos disputados nos
torneios locais no Brasil, desde a
volta do futebol. A medida foi ado-
tada em comum acordo pelo presi-

dente da Conmebol, Alejandro Do-
mínguez, e o presidente da Confe-
deração Brasileira de Futebol
(CBF), Rogério Caboclo”, diz a
nota da entidade sul-americana.

Segundo a entidade máxima
do futebol da América do Sul, a
medida foi tomada em decorrên-

cia da atual situação da pandemia
do novo coronavírus (covid-19)
na América do Sul, o que “não
permite a realização de um even-
to desta magnitude e importân-
cia com presença de público, ain-
da que seja com capacidade re-
duzida”. (Agencia Brasil)

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações


