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Nª 24.826 Preço banca: R$ 3,50

Inflação oficial fecha 2020
em 4,52%, diz IBGE

Sindicato dos Metalúrgicos quer
que a Ford reverta demissões
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Vacina do Butantan tem eficácia
global superior à exigida pela OMS
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Justiça Federal de
São Paulo nega novo

adiamento do Enem 2020

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,33
Venda:       5,33

Turismo
Compra:   5,27
Venda:       5,51

Compra:   6,50
Venda:       6,50

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

21º C

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

Previsão do Tempo

Copa Brasil Caixa de
Marcha Atlética abre

calendário nacional de 2021 A Federação Internacional
de Basquete (Fiba) divulgou
grupos e calendário da edição
2021 da Champions League 
das Américas, a “Libertadores”
do basquete masculino. A com-
petição tem início no próximo
dia 31, com três representan-
tes brasileiros: Flamengo, Sesi
Franca e São Paulo.

Basquete: brasileiros
conhecem rivais na

Champions das Américas
Na primeira fase, os 12

participantes estão divididos
em quatro grupos, com três
equipes em cada. Os times
jogam três vezes entre si nas
respectivas chaves. Cada tur-
no será realizado em ginási-
os diferentes, sem presença
de público e com acesso res-
trito.                         Página 8

A Confederação Brasilei-
ra de Atletismo (CBAt) elabo-
rou seu calendário de compe-
tições de 2021, levando em
conta os eventos marcados
pela World Athletics e pela
Atletismo Sul-Americano
(novo nome da Consudatle).
As incertezas provocadas pela
pandemia da COVID-19 sem-
pre podem causar mudanças no
calendário e sedes, mas a di-
vulgação permite que também
as Federações Estaduais pos-
sam ter parâmetros para defi-
nir seus torneios.     Página 8

Campeão da GT
Sprint Race assina

mais uma temporada
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Marcelo Henriques

O mineiro Marcelo Henri-
ques (Mais1 Café, D4U Law
Group, Action 360) confirmou
sua presença na GT Sprint
Race, uma das principais cate-
gorias do automobilismo naci-
onal, em 2021. Campeão da
PROAM no ano passado, cor-
rendo ao lado de Alex Seid, ele
fará sua terceira temporada em

busca de mais uma boa cam-
panha ao longo do ano. O
mineiro, como era de se es-
perar, chega empolgado para
o Brasileiro - quando mais
uma vez dividirá o carro com
Alex - e satisfeito com o re-
sultado de 2020.

 “Satisfação enorme ter
sido campeão.            Página 8

No dia mais difícil do
Dakar, brasileiros sobem

na classificação
No dia considerado o mais

difícil da 43ª edição do Rally
Dakar, a dupla brasileira Reinal-
do Varela/Maykel Justo termi-
nou na quinta posição na cate-
goria UTV, fato que os fez su-
bir do sexto para o quinto lugar
na classificação geral da prova.
A vitória coube aos chilenos
Francisco Lopez Contardo/
Juan Pablo Vinagre, que após o
nono dia de corrida voltaram a
ocupar a liderança. Em segun-
do chegou o príncipe Khalifa Al
Attiyah, do Qatar , que tem
como navegador o italiano Pa-
olo Ceci.                      Página 8
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China:
trabalhadores

estão retidos em
mina de ouro
após explosão

Um grupo de 22 mineiros
está retido há quase 48 ho-
ras em uma mina de ouro em
construção no Leste da Chi-
na, após uma explosão, in-
formaram na segunda-feira
(12) as autoridades chinesas,
nas redes sociais.

A explosão ocorreu no do-
mingo (10), numa mina situa-
da em Qixia, na província de
Shandong, causando danos gra-
ves na escada que dá acesso ao
fundo da mina, bem como nos
cabos de comunicação.

As autoridades não indica-
ram a profundidade em que se en-
contram os mineiros.  Página 3

A juíza Marisa Claudia
Gonçalves Cucio, da 12ª Vara
Cível Federal de São Paulo,
negou na terça-feira, (12) o
adiamento do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)

2020, cujas provas estão mar-
cadas para 17 e 24 de janeiro.

Na semana passada, a De-
fensoria Pública da União
(DPU) havia entrado com re-
curso no Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região (TRF3) pe-

dindo o adiamento do exame
em razão dos riscos de contá-
gio maior , diante do avanço
nos números da pandemia de
covid-19.                     Página 2
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Estudo aponta
presença da

covid  no país
desde novembro

de 2019
Causador da covid-19, o

novo coronavírus (SARS-CoV-
2) pode estar circulando em ter-
ritório brasileiro desde o fim de
novembro de 2019. Ou seja, o
vírus, que só no país já causou a
morte de ao menos 203.580 pes-
soas pode ter chegado ao Brasil
antes mesmo que as autoridades
de saúde chinesas informassem
à Organização Mundial da Saú-
de (OMS) a descoberta de uma
nova doença, o que só ocorreu
no fim de dezembro de 2019.

A informação foi divulgada
na terça-feira (12) pelo secretá-
rio de Saúde do Espírito Santo,
Nésio Fernandes, e pelo diretor-
geral do Laboratório Central de
Saúde Pública do estado (Lacen-
ES), Rodrigo Rodrigues, um dos
sete autores de um artigo publi-
cado na revista científica Plos
One sobre os resultados da rea-
nálise de algumas amostras de
sangue colhidas a partir de 1º de
dezembro de 2019, de pacien-
tes capixabas que estavam com
suspeitas de estarem com den-
gue ou chikungunya.    Página 4

O Instituto Butantan e o
Governo de São Paulo infor-
mam que a vacina contra o
coronavírus obteve 50,38% de
eficácia global no estudo clíni-
co desenvolvido no Brasil, além
de proteção de 78% em casos
leves e 100% contra casos
moderados e graves da
COVID-19. Todos os índices
são superiores ao patamar de
50% exigido pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde).

Os resultados foram sub-
metidos a um comitê interna-
cional independente e já estão
com a Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária), que
analisa o pedido de uso

emergencial do imunizante no Bra-
sil. A pesquisa envolveu 16 centros
de pesquisa científica em sete esta-
dos e o Distrito Federal. O teste
duplo cego, com aplicação da va-
cina em 50% dos voluntários e de
placebo nos demais, envolveu 12,5
mil profissionais de saúde.

“É uma excelente vacina es-
perando para ser usada em um
país onde morrem, no momen-
to, em torno de mil pessoas por
dia. Esperamos que as autori-
dades entendam o momento e
ajudar nossa população a re-
ceber as vacinas o mais rapi-
damente possível”, afirmou o
Diretor do Instituto Butantan,
Dimas Covas.          Página 2

Página 6

Gás de cozinha sobe mais que
o dobro da inflação em 2020

Depois da inflação dos ali-
mentos, no segundo semestre, o
brasileiro enfrentou uma nova
pressão sobre os preços no fim
de 2020. O gás de cozinha encer-
rou o ano passado com alta de

9,24%, segundo o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), divulgado na ter-
ça-feira (12) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).                           Página 4
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Dólar tem maior queda diária
em dois anos e meio,

e chega a R$ 5,30

Fechamento não é política
correta contra a covid-19,

 diz Bolsonaro

BNDES define consórcio que
apoiará programa de
aceleração de startups
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Lembre sempre de lavar as mãos

A juíza Marisa Claudia Gon-
çalves Cucio, da 12ª Vara Cí-
vel Federal de São Paulo, ne-
gou na terça-feira, (12) o adi-
amento do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2020,
cujas provas estão marcadas
para 17 e 24 de janeiro.

Na semana passada, a Defen-
soria Pública da União (DPU)
havia entrado com recurso no
Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF3) pedindo o adia-
mento do exame em razão dos
riscos de contágio maior, diante
do avanço nos números da pan-
demia de covid-19.

Ao negar o pedido, a magis-
trada entendeu, contudo, que “as
medidas adotadas pelo INEP
[Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira] para neutralizar ou mi-
nimizar o contágio pelo novo
coronavírus são adequadas para
viabilizar a realização das provas
nas datas previstas”.

A mesma juíza já havia con-
cedido, em abril do ano passa-
do, uma liminar (decisão provi-
sória) determinando o adiamen-
to do Enem 2020. Na ocasião,
ela entendeu que as desigualda-
des sociais prejudicavam a con-

corrência, uma vez que alunos de
escola pública possuíam mais
dificuldades de acesso ao ensi-
no médio do que os de escola
privada, devido às medidas de
isolamento social.

Desta vez, a magistrada ale-
gou que não poderia mais levar
esse argumento em considera-
ção, uma vez que sua primeira
decisão acabou sendo derruba-
da em segunda instância.

A Agência Brasil entrou em
contato com a unidade paulis-
ta da Defensoria Pública da
União e aguarda manifestação
do órgão a respeito da decisão
desta terça-feira (12), em que
a magistrada negou o pedido
para adiar o Enem.

Riscos
Além da DPU, entidades ci-

entíficas como a Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ci-
ência e a Associação Brasileira
de Saúde Coletiva, além de or-

ganizações como a União Naci-
onal dos Estudantes e a União
Brasileira dos Estudantes Secun-
daristas também defenderam na
Justiça o adiamento do exame.

As iniciativas favoráveis à
suspensão temporária sustentam
que as aglomerações nos locais
de prova favorecem a dissemi-
nação do novo coronavírus e o
aumento do número de casos da
covid-19, num momento em que
a incidência da doença está au-
mentando em quase todo o país.

Na petição inicial, a DPU
escreveu que a prova está agen-
dada durante “o pico da segunda
onda de infecções, sem que haja
clareza sobre as providências
adotadas para evitar-se a conta-
minação dos participantes da
prova, estudantes e funcionári-
os que a aplicarão”.

A União se manifestou con-
tra o adiamento, alegando ter
gasto 25% a mais no orçamento
do exame para a adoção de me-

didas de segurança contra o con-
tágio. O governo alegou ainda
que o adiamento poderia preju-
dicar o início do ano letivo em
universidades e institutos fede-
rais e também o andamento de
programas de financiamento es-
tudantil, para ingresso em uni-
versidades privadas.

Segurança
A juíza Marisa Claudia Gon-

çalves Cucio afirmou que, con-
forme verificado junto ao Ins-
tituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, os participantes do
Enem estão sendo orientados
a tomar medidas preventivas de
contágio, como o uso de más-
caras e a manutenção do distan-
ciamento social.

Ela disse que o Inep tomou
outras medidas, como o aumen-
to em 40% do número de salas,
de modo a aumentar o distanci-
amento.  “Portanto, não há como

acolher a alegação de falta de
clareza quanto os procedimen-
tos de biossegurança”, escreveu
a magistrada.

A juíza justificou sua decisão
afirmando que a alteração na
data do Enem resultaria em
grandes transtornos logísti-
cos, que poderiam “compro-
meter a própria realização do
exame no primeiro semestre
de 2021”. Ela acrescentou que
os números relativos à pandemia
de covid-19 não são os mesmos
em todo o país, o que impede
solução uniforme para todo ter-
ritório nacional.

Ela ressalvou, porém, que se
o risco de maior de contágio le-
var alguma autoridade local ou
regional a declarar novo lockdo-
wn, isso seria um impedimento
para a realização das provas.
Nesses casos, “ficará o INEP
obrigado à reaplicação do exa-
me diante da situação específi-
ca”, ordenou. (Agência Brasil)

Vacina do Butantan tem eficácia
global superior à exigida pela OMS

O Instituto Butantan e o Go-
verno de São Paulo informam que
a vacina contra o coronavírus ob-
teve 50,38% de eficácia global no
estudo clínico desenvolvido no
Brasil, além de proteção de 78%
em casos leves e 100% contra
casos moderados e graves da
COVID-19. Todos os índices são
superiores ao patamar de 50%
exigido pela OMS (Organização
Mundial de Saúde).

Os resultados foram subme-
tidos a um comitê internacional
independente e já estão com a
Anvisa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária), que analisa o
pedido de uso emergencial do
imunizante no Brasil. A pesquisa
envolveu 16 centros de pesquisa
científica em sete estados e o
Distrito Federal. O teste duplo
cego, com aplicação da vacina
em 50% dos voluntários e de pla-
cebo nos demais, envolveu 12,5
mil profissionais de saúde.

“É uma excelente vacina es-
perando para ser usada em um
país onde morrem, no momento,
em torno de mil pessoas por dia.

Esperamos que as autoridades
entendam o momento e ajudar
nossa população a receber as va-
cinas o mais rapidamente possí-
vel”, afirmou o Diretor do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas.

“Os dados são extremamente
importantes no impacto da saúde
pública, impedindo que as pesso-
as adoeçam de forma grave e so-
brecarreguem hospitais. É a pos-
sibilidade de impedirmos que as
pessoas morram”, disse o Secre-
tário de Estado da Saúde, Jean
Gorinchteyn. “Temos uma vaci-
na que foi testada na vida real, no
meio de uma pandemia e naque-
les que eram mais expostos”,
acrescentou.

O estudo verificou que a me-
nor taxa foi registrada em casos
de infecções muito leves, consi-
derados score 2 e verificados em
pacientes que receberam place-
bo. De uma amostragem de 9,2
mil participantes, 85 dos casos
muito leves foram de pessoas que
receberam vacina, e 167 em vo-
luntários que tomaram placebo.

Já o resultado de eficácia dos

casos leves, classificado como
score 3, em pacientes que preci-
saram receber alguma assistên-
cia, foi de 77,96%, sendo que
sete pessoas haviam recebido a
vacina, e outras 31, placebo.

Para os casos moderados e
graves que necessitaram de hos-
pitalização, a eficácia foi de
100%. Nenhum paciente infecta-
do que recebeu a vacina do Bu-
tantan precisou de internação.
Entre os que tomaram placebo,
houve sete pacientes que preci-
saram de internação.

Todo os voluntários são pro-
fissionais de saúde, com risco
muito alto e contínuo de expo-
sição ao coronavírus. Eles re-
ceberam duas doses da vacina,
com intervalos de duas sema-
nas entre cada aplicação. A pes-
quisa também demonstrou que
o imunizante é extremamente
seguro – nenhuma reação adver-
sa grave foi registrada entre os
participantes.

A vacina é desenvolvida pelo
Butantan há pouco mais de seis
meses, em parceria internacional

com a biofarmacêutica Sinovac
Biotech, sediada em Pequim. O
produto é baseado na inativação
do vírus Sars-CoV-2 para induzir
o sistema imunológico humano
a reagir contra o agente causador
da COVID-19. A tecnologia é si-
milar à de outras vacinas ampla-
mente produzidas pelo instituto
de São Paulo.

Em novembro, a revista cien-
tífica Lancet, uma das mais im-
portantes no mundo, publicou os
resultados de segurança da vaci-
na do Butantan nas fases 1 e 2,
realizados na China, com 744
voluntários. A publicação mos-
trou que o produto é seguro e
capaz de produzir resposta imu-
ne em 97% dos casos em até 28
dias após a aplicação.

O Butantan já dispõe de 10,8
milhões de doses da vacina em
solo brasileiro. No final de mar-
ço, a carga total de imunizantes
disponibilizados pelo instituto é
estimada em 46 milhões de do-
ses. O Plano Estadual de Imuni-
zação tem início previsto para o
próximo dia 25.

Centro de Mídias SP oferece programação
voltada à recuperação de alunos

Durante o mês de janeiro, o
Centro de Mídias SP (CMSP)
está transmitindo aulas com
foco na recuperação dos alunos.
A ação faz parte da Recuperação
Intensiva, que acontece em toda
rede desde o dia 4, para que es-
tudantes que por algum motivo
não conseguiram entregar ativi-
dades o suficiente para avança-
rem de ano/série, ainda tenham
a oportunidade.

A Recuperação Intensiva está
acontecendo simultaneamente
nas escolas de forma presencial
e remota através do ensino me-
diado por tecnologia. No Cen-
tro de Mídias SP, os alunos po-

derão assistir aulas inéditas vol-
tadas a recuperação e também
reprises dos principais conteú-
dos do ano passado.

“O presencial é insubstituí-
vel, mas a tecnologia pode tra-
zer potências para o que aconte-
ce na escola. Assim, em 2021, o
CMSP continua operando e, pou-
co a pouco, vai fortalecendo essa
possibilidade de ensino híbrido”,
afirmou a coordenadora do
CMSP Bruna Waitman.

O Centro de Mídias SP foi
criado em 2020 para transmitir
aulas remotas para mais de 3,5
milhões de estudantes da rede
estadual de São Paulo. A inicia-

tiva inédita ofereceu conteúdos
pedagógicos através de dois
aplicativos, redes sociais e em
dois canais da TV aberta que con-
tinuam em 2021. Por meio do
aplicativo, é possível assistir e
participar de aulas ao vivo, inte-
ragir com professores da rede
estadual e outros especialistas,
além de outras possibilidades.

Vagas abertas
Professores da rede esta-

dual que desejam atuar no
CMSP em 2021 podem ser
inscrever no processo sele-
tivo através do Bando de Ta-
lentos da Seduc-SP (https://

b a n c o d e t a l e n t o s .
educacao.sp.gov.br/).

Reconhecimento Interna-
cional

O CMSP foi reconhecido
como uma das seis melhores ini-
ciativas inovadoras de governos
subnacionais da América Latina
e do Caribe. O Prêmio Gover-
narte promovido pelo Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento (BID), está em sua séti-
ma edição e reuniu cerca de 130
boas práticas em dezenas de pa-
íses. Neste ano, a premiação des-
tacou o uso de ferramentas di-
gitais no contexto da Covid-19.

Cadastre-se: Bibliotecas lançam
plataforma digital de livros

As Bibliotecas de São Paulo
e do Parque Villa-Lobos,/insti-
tuições da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa, começa-
ram a disponibilizar seu acervo
digital aos sócios. A ideia, que
ainda está na fase experimental,
chama-se/Biblioteca Digital e
reúne centenas de títulos em for-
mato digital para as pessoas po-
derem usufruir quando e onde
quiserem. A SP Leituras, Orga-
nização Social que gere os dois
equipamentos culturais, está à
frente da iniciativa, ao lado da
Secretaria.

Para entrar na plataforma
gratuita, os sócios das bibliote-
cas devem acessar /
spleituras.odilo.us,/inserir/o nú-
mero de matrícula e a senha ou
então baixar o/aplicativo BSP
Digital,/disponível no/Google
Play/e na/Apple Store./Para

quem ainda não é sócio, a su-
gestão é visitar os espaços/de
terça a domingo, das 10h às
16h,/e aproveitar para fazer a
carteirinha a partir de 5 de ja-
neiro de 2021.

Para Pierre André Rupre-
cht, diretor executivo da SP
Leituras, se antes da pandemia
já era importante as bibliote-
cas públicas discutirem e ofe-
recerem conteúdos digitais,
agora, tornou-se crucial./ “Pa-
íses que estão na vanguarda da
educação, da formação de seus
cidadãos para os desafios do
terceiro milênio, estão apostan-
do fortemente em bibliotecas
públicas de qualidade.”

Na plataforma, que é opera-
da pela Odilo, uma das maiores
empresas de conhecimento e
educação do mundo, constam
centenas de títulos de diversos

gêneros. É possível fazer o em-
préstimo de até duas obras por
15 dias, organizar listas, adicio-
nar favoritos, compartilhar o li-
vro do momento como dica de
leitura nas redes sociais, fazer
reservas, ver histórico e sugerir
novas compras. Se você ainda
não é sócio, confira o passo a
passo:

A Biblioteca de São Paulo
e a Biblioteca Parque Villa-
Lobos passam a contar com o
cadastro online para novos só-
cios. Os interessados podem
acessar os sites de cada uma
das unidades – bsp.org.br/ca-
dastro-online/ e bvl.org.br/ca-
dastro-online/ – e realizar o
cadastro de forma totalmente
gratuita. Para isso, basta ter
em mãos o número do docu-
mento de identidade, endere-
ço, e-mail e telefone. Será

necessário escolher uma senha
que será utilizada para acesso aos
serviços digitais.

Como sócio, é possível fa-
zer empréstimos e reserva de li-
vros físicos, além de sugestões
de compras para o acervo. A
modalidade dá acesso, também,
à Biblioteca Digital, plataforma
com mais de mil e-books, que
podem ser lidos em computado-
res, tablets e celulares (site, Ap-
ple Store e Google Play), bem
como à Tocalivros, que oferece
centenas de audiolivros (site,
Apple Store e Google Play).

A BSP e a BVL são equipa-
mentos da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, geridos pela Or-
ganização Social SP Leituras –
eleita pelo terceiro ano conse-
cutivo uma das 100 Melhores
ONGs do Brasil.

O Estado de São Paulo re-
gistrou na terça-feira (12),
48.662 óbitos e 1.561.844 ca-
sos confirmados do novo co-
ronavírus.

Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19,
1.373.425 pessoas estão recu-
peradas, sendo que 163.604 fo-
ram internadas e tiveram alta
hospitalar.

As taxas de ocupação dos
leitos de UTI são de 66,8%
na Grande São Paulo e 65,4%
no Estado. O número de pa-

SP registra 1,56 milhão
 de casos e 48,6 mil óbitos

por coronavírus
cientes internados é de
13.175, sendo 7.668 em en-
fermaria e 5.507 em unida-
des de terapia intensiva, con-
forme dados das 12h desta
terça-feira.

Hoje, os 645 municípios
têm pelo menos uma pessoa
infectada, sendo 611 com um
ou mais óbitos. A relação de
casos e óbitos confirmados
por cidade, junto com o per-
fil, pode ser consultada tam-
bém em: www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus.

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

cesar@cesarneto.com 

MÍDIAS
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto   está na im-

prensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com  recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulis-
tana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
@cesarnetoreal

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Vereador-presidente Milton Leite (DEM ex-PFL) segue se

recuperando da reinfecção por Covid 19. Seus colegas estão oran-
do pela sua recuperação

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Reeleito Bruno Covas (PSDB) tá dizendo que no que depen-

der da Secretaria (Saúde), será a maior vacinação (contra Covid
19) da História da cidade

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Até 15 março, data da eleição pra Mesa Diretora (2021 - 2022),

vão rolar tantas quantas negociações forem precisas, assim como
rolam no Congresso

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá agora na dependên-

cia de que sua vacina (Butantã) dê segurança, eficácia e eficiên-
cia pro seu futuro político

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Senadora Tebet  (Mato Grosso Sul), que agora é candidata do

MDB à presidência da Mesa do Senado, pode se tornar a 1ª mu-
lher da História no cargo

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Jair Bolsonaro (ex-PSL e sem partido) precisará ter seus can-

didatos vencendo no Senado e Câmara Federal e ainda unir pelo
menos 6 partidos pra 2022

.
PARTIDOS
Quando o PT do Lulismo se une ao DEM (ex-PFL) - partido

que ele próprio enquanto Presidente disse que precisaria ser ex-
tirpado da política brasileira - ...

.
(BRASIL)
... pra poder se manter nas Mesas Diretoras do Senado e Câ-

mara Federal, é porque tá sendo literalmente abandonado pelos
ex-aliados das esquerdas



Inflação de 2020 foi melhor que
previsão anterior, diz diretor do BC
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O diretor de Política Mone-
tária do Banco Central (BC),
Bruno Serra, disse na  terça-fei-
ra (12) que o resultado da infla-
ção de 4,5% em 2020, acima do
centro da meta, foi “espetacular-
mente” melhor do que uma in-
flação de 2,1%, como previsto
pelo Banco em setembro do ano
passado. A meta projetada era de
inflação de 4%. Nesta terça-fei-
ra, o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) in-
formou que o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
do ano passado ficou em 4,52%.

“Estamos entregando uma
inflação acima do centro da
meta, o que nunca é desejável.
Mas, como a gente está sempre
perseguindo o centro da meta,
que era de 4% em 2020, 4,5% é

espetacularmente melhor que os
2,1% que a gente imaginava no
final de setembro”, disse Serra,
durante videoconferência sobre
a conjuntura econômica brasi-
leira promovida pela XP Inves-
timentos.

De acordo com Serra, a alta
da inflação é temporária, mas
pode afetar o cenário de 2021.
O diretor do BC explicou que a
alta foi puxada pelo câmbio e
pelo preço de commodities
(produtos primários com cota-
ção em mercados internacio-
nais) que subiram mais do que o
esperado. Segundo Serra, outros
fatores de pressão para a alta da
inflação foram o dinheiro do
auxílio emergencial, questões
climáticas que impactaram co-
lheitas no sul do país e a restri-

ção na produção de petróleo da
Arábia Saudita.

“Teremos uma inflação um
pouco mais alta do que imaginá-
vamos, algo que teremos que
avaliar nos próximos ciclos.
Mudou muito o cenário de com-
modities de dezembro para cá e
teve uma mudança no câmbio
também”, acrescentou.

Selic
Serra disse ainda que o BC

deve rever em breve a taxa bási-
ca de juros (Selic), que atual-
mente está em 2% ao ano, mas
ressaltou que a alteração vai de-
pender do rumo que tomar a po-
lítica fiscal do país. “A taxa de
juros estrutural da economia bra-
sileira não é 2%. Não é a taxa
em que o Brasil vai conviver em

situações normais. É o nível que
o Banco Central precisou colo-
car para perseguir a meta de in-
flação em um ambiente bastante
típico”, afirmou.

Na próxima semana, o Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) realiza a primeira reunião
de 2021, mas, de acordo com
Serra, ainda não deve haver mu-
danças na taxa da Selic. As alte-
rações devem ocorrer após a
votação do Orçamento de 2022,
após o início do ano legislativo,
em fevereiro.

“É um debate que vai acon-
tecer no devido tempo, ao lon-
go dos próximos trimestres. O
debate já está ocorrendo no mer-
cado e é natural que ocorra do
nosso lado também”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Sindicato dos Metalúrgicos quer
que a Ford reverta demissões

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Taubaté e Região (Sind-
metau) quer que a Ford reveja a
decisão de fechar as fábricas no
Brasil e mantenha os empregos.
Segundo o presidente do Sindi-
cato, Claudio Batista, os traba-
lhadores foram “pegos de sur-
presa” com a decisão anunciada
na segunda-feira (11).

Além da planta de Taubaté, a
Ford vai fechar a fábrica de Ca-
maçari, na Bahia. A fábrica da
Troller, em Horizonte (CE), vai
encerrar as atividades até o fim
deste ano. Serão mantidos, en-
tretanto, a sede administrativa
para a América do Sul em São
Paulo, o Centro de Desenvolvi-

mento de Produto na Bahia e o
Campo de Provas em Tatuí (SP).
A produção de veículos na região
ficará concentrada na Argentina
e no Uruguai.

Manutenção de empregos
“O sindicato vai fazer toda

luta necessária para tentar rever-
ter essa situação”, disse Batista.
De acordo com ele, os 830 fun-
cionários da fábrica em Taubaté
tinham estabilidade no emprego
até o fim de 2021, devido a um
acordo de redução de jornada e
salários feito no ano passado, em
razão da pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19). A unidade
da montadora na cidade está há

53 anos de atividade.
A Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea) evitou co-
mentar diretamente as razões e
os impactos do fechamento das
fábricas no Brasil.

“A Anfavea não vai comentar
sobre o tema. Trata-se de uma
decisão estratégica global de
uma das nossas associadas. Res-
peitamos e lamentamos”, disse
a entidade em nota.

No entanto, a associação co-
mentou que os custos de produ-
ção têm afetado as montadoras
no país. “Isso corrobora o que a
entidade vem alertando há mais
de um ano, sobre a ociosidade

da indústria (local e global) e a
falta de medidas que reduzam o
Custo Brasil”.

Para a Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fi-
esp), a alta carga tributária é um
dos fatores que dificulta a ma-
nutenção da produção industrial
no país. “A Fiesp tem alertado
sobre a necessidade de se im-
plementar uma agenda que re-
duza o Custo Brasil, melhore
o ambiente de negócios e au-
mente a competitividade dos
produtos brasileiros. Isso não
é apenas discurso. É a realida-
de enfrentada pelas empresas”,
disse em nota a federação.
(Agencia Brasil)

BNDES define consórcio que apoiará
programa de aceleração de startups

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) selecionou o con-
sórcio AWL como a acelerado-
ra que executará, em conjunto
com o banco, o Programa de
Aceleração de Startups de Impac-
to - BNDES Garagem, que está
em sua segunda edição. A chama-
da nacional para os empreende-
dores interessados está prevista
para o segundo trimestre de 2021
e deve selecionar 45 empreendi-
mentos para o primeiro ciclo do
programa, que oferece gratuita-
mente aconselhamento técnico,
jurídico e mercadológico para as
iniciativas.

O consórcio escolhido é for-
mado por Artemísia, Wayra Bra-

sil e Liga Ventures, e foi decla-
rado vencedor entre 10 propos-
tas enviadas por 23 empresas. A
seleção começou em 23 de ou-
tubro e teve duas fases de avali-
ação, definidas em edital lança-
do em setembro. A aceleradora
participará das seleções de em-
preendedores de todo o Brasil
interessados em participar e,
além do aconselhamento, tam-
bém buscará promover a aproxi-
mação dos empreendedores
com investidores e potenciais
clientes.

A segunda edição do BNDES
Garagem terá como foco a cria-
ção e tração de negócios inova-
dores que gerem impacto soci-
oambiental e promovam desen-

volvimento sustentável. O pro-
grama terá três ciclos de acele-
ração, e, no primeiro, terão pri-
oridade empreendedores que
estão desenvolvendo soluções
para saúde, educação, sustenta-
bilidade, govtech (soluções tec-
nológicas para governos) e cida-
des sustentáveis. Cada ciclo vai
durar de três a quatro meses e
deve contar com até 45 partici-
pantes, chegando a um total de
até 135 startups nos três ciclos.

Para prevenir a transmissão
da covid-19, o primeiro ciclo
será semipresencial. Para os pró-
ximos, a previsão é adotar fun-
cionamento integralmente pre-
sencial, no Rio de Janeiro, o que
dependerá da evolução da pande-

mia.
Ao fim de cada ciclo, será

realizado um Demo Day no BN-
DES, com a apresentação dos
trabalhos desenvolvidos a poten-
ciais investidores e outros públi-
cos de interesse. Como contra-
partida pelo apoio no programa,
os participantes deverão desen-
volver as soluções propostas e
o BNDES não exigirá participa-
ção acionária nos negócios.

A primeira edição do BN-
DES Garagem contou com 79
participantes, selecionados entre
mais de 5 mil inscritos. Segundo
o BNDES, 74 startups concluíram
os ciclos do programa, e o grau
de satisfação por parte delas foi
de 75%. (Agencia Brasil)

Inflação da construção civil
atinge 10,16% em 2020

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi) encerrou
2020 com alta de 10,16%, o que
significa 6,13 pontos percentu-
ais a mais que em 2019, quando
registrou 4,03%. Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que divulgou
o resultado na terça-feira (12) é
a maior taxa da série com de-
soneração, iniciada em 2013.
Em dezembro de 2020, a ele-
vação no índice ficou em
1,94%, superando em 0,12
ponto percentual a taxa do mês
anterior, que tinha sido de
1,82%. Em dezembro de 2019,
o resultado foi de 0,22%.

O custo nacional para o se-
tor habitacional por metro qua-
drado, medido pelo Sinapi, pas-
sou para R$ 1.276,40 em de-
zembro. Nesse valor, R$
710,33 se referem aos mate-
riais e R$ 566,07 à mão de
obra. Em novembro, o custo
havia sido de R$ 1.252,10.

Para o gerente da pesquisa,
Augusto Oliveira, a série foi
muito impactada, a partir de ju-
lho, pelas altas sequenciais das
parcelas dos materiais. “Em
agosto, percebemos que a par-
cela dos materiais se descolou
da outra parcela que compõe o
índice, que é a da mão de obra,

exercendo uma influência mui-
to grande sobre o agregado”,
comentou.

A maior variação mensal de
2020 em dezembro foi apresen-
tada pela parcela dos materiais.
Os 3,39% no mês mostram alta
de 0,24 ponto percentual em re-
lação ao mês anterior, quando
ficou em 3,15% e de 3,52 pon-
tos percentuais frente a dezem-
bro de 2019. Neste período hou-
ve recuo de 0,13%. A parcela da
mão de obra ao registrar taxa de
0,18%, caiu 0,07 ponto percen-
tual em relação ao mês anterior,
quando era de 0,25% e 0,41 pon-
to percentual em relação à taxa
de dezembro de 2019 (0,59%).

Na visão do gerente da pes-
quisa, a pandemia de covid-19,
ainda que por razões diversas,
explica, em parte, as elevações
no segmento de materiais. “Pe-
quenas obras, feitas em casa,
aqueceram o mercado durante a
pandemia e esta demanda inter-
feriu na oferta de materiais. In-
dústrias foram afetadas com li-
mitação de pessoal ou de oferta
de matéria-prima. Várias situa-
ções de mercado, em um perío-
do atípico, levaram a um quadro
de aceleração dos preços no
segmento de materiais e insu-
mos da construção civil, em es-

pecial aço, cimento e conduto-
res elétricos, dentre outros”,
observou.

Nos materiais, a alta no
acumulado no ano de 2020 fi-
cou em 17,28%, enquanto em
2019 foi 4,54%. Já a parcela
do custo com mão de obra,
chegou a 2,33%, contra 3,47%
no ano anterior.

Regiões
Conforme o IBGE, a Região

Nordeste foi a que teve maior
variação regional em dezembro
(2,37%) e o maior resultado
acumulado em 2020 (12,50%).
Os resultados foram influencia-
dos pela alta significativa na par-
cela dos materiais. No Norte
houve alta de 1,75%, no Sudes-
te de 1,69%, no Sul de 2,27% e
de 1,35% no Centro-Oeste.

Por metro quadrado, os cus-
tos regionais ficaram em R$
1.289,71 no Norte, em R$
1.201,17 no Nordeste, em R$
1.319,86 no Sudeste, em R$
1.335,31 no Sul e em R$
1.260,87 no Centro-Oeste. A
pesquisa mostrou que Roraima,
com alta de 3,41%, ficou com a
maior taxa em dezembro de
2020. Já no acumulado do ano,
foi a Bahia que apresentou a
maior taxa (17,08%), registran-

do o maior acumulado da parce-
la dos materiais (28,09%).

Sinapi
O objetivo do Sistema Naci-

onal de Pesquisa de Custos e Ín-
dices da Construção Civil é a
produção de séries mensais de
custos e índices para o setor ha-
bitacional, e de séries mensais
de salários medianos de mão de
obra e preços medianos de ma-
teriais, máquinas e equipamen-
tos e serviços da construção para
os setores de saneamento bási-
co, infraestrutura e habitação.

O Sinapi é elaborado pelo
IBGE em conjunto com a Caixa
Econômica Federal. A responsa-
bilidade da coleta, da apuração
e do cálculo é do Instituto. A
Caixa, cabe a definição e ma-
nutenção dos aspectos de en-
genharia, como projetos e
composições de serviços. “As
estatísticas do Sinapi são fun-
damentais na programação de
investimentos, sobretudo para
o setor público. Os preços e
custos auxiliam na elaboração,
análise e avaliação de orça-
mentos, enquanto os índices
possibilitam a atualização dos
valores das despesas nos con-
tratos e orçamentos”, explicou
IBGE. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

China: trabalhadores estão
retidos em mina de ouro

após explosão
Um grupo de 22 mineiros está retido há quase 48 horas em

uma mina de ouro em construção no Leste da China, após uma
explosão, informaram na segunda-feira (12) as autoridades chi-
nesas, nas redes sociais.

A explosão ocorreu no domingo (10), numa mina situada em
Qixia, na província de Shandong, causando danos graves na esca-
da que dá acesso ao fundo da mina, bem como nos cabos de co-
municação.

As autoridades não indicaram a profundidade em que se en-
contram os mineiros.

A mina pertence à empresa local Shandong Wucailong Inves-
tment.

A China é o maior produtor mundial de ouro, com 11% do
total extraído em 2019, segundo o Conselho Mundial do Ouro.

O país contava com mais de 3 mil minas de ouro em 2016, de
acordo com estudo dos serviços geológicos chineses.

Os acidentes em minas são frequentes na China, que todos os
anos registra dezenas de milhares de mortos em acidentes de
trabalho.

Em dezembro, 23 mineiros morreram numa mina de carvão
em Chongqing, no sudoeste do país, após um vazamento de gás.

Em setembro de 2020, 16 mineiros morreram numa mina de
carvão, também localizada no município de Chongqing, devido a
outro vazamento de gás. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) fechou
2020 com alta de 5,45%, o mai-
or desde 2016, quando subiu
6,58%. O resultado superou o
percentual alcançado em 2019:
4,48%. Em dezembro, o INPC
avançou 1,46% frente a alta de
0,95% do mês anterior.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), que divulgou  na terça-
feira (12) o indicador, essa ele-
vação foi a maior variação men-
sal desde janeiro de 2016
(1,51%) e a maior variação para
um mês de dezembro desde
2002 (2,70%). Em dezembro de
2019, a taxa foi de 1,22%.

O INPC é calculado com
base em famílias com rendimen-
to de um a cinco salários míni-
mos, tendo como referência a
pessoa assalariada e residentes
nas áreas urbanas das regiões
metropolitanas de Belém, For-
taleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Vitória, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Curitiba, Porto
Alegre, e dos municípios de
Goiânia, Campo Grande, Rio
Branco, São Luís e Aracaju,
além do Distrito Federal.

Peso dos alimentos
Em dezembro, os preços

dos produtos alimentícios avan-
çaram 1,86%, enquanto em no-
vembro registraram 2,65%.
Movimento diferente dos não
alimentícios que apresentaram
alta de 1,33%, após elevação de
0,42% em novembro.

O IBGE informou ainda que
todas as áreas pesquisadas apre-
sentaram aumento no mês. O
menor percentual foi o de Ara-
caju (0,89%), influenciado pe-
las quedas de 2,22% nos preços
de aparelhos telefônicos e de

Inflação para famílias
com menor renda fecha

2020 com alta de 5,45%
2,92% nos do pão francês. São
Luiz foi a área onde houve o
maior índice, com alta de
2,09%, impactado, principal-
mente, pelo avanço de 10,82%
no preço das carnes.

INPC acima do IPCA
O gerente da pesquisa, Pedro

Kislanov, destacou que tanto no
acumulado do ano quanto na
comparação mensal, o INPC fi-
cou acima do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA).

“Isso é explicado, em gran-
de medida, pelo peso de alimen-
tação e bebidas na cesta de pro-
dutos e serviços das famílias,
que é maior no INPC do que no
IPCA. Habitação também tem
peso maior, especialmente por
causa da energia elétrica”, afir-
mou.

O IPCA encerrou 2020 com
alta de 4,52%, que, conforme o
IBGE, é a maior desde 2016,
quando ficou em 6,29%. Em de-
zembro, o indicador, também
divulgado nesta terça-feira no
Rio de Janeiro, junto com o acu-
mulado do ano, acelerou para
1,35%, que é a variação mais in-
tensa desde fevereiro de 2003.
Lá tinha sido de 1,57%. É tam-
bém a maior para um mês de de-
zembro desde 2002 (2,10%).

O INPC avalia o poder de
compra dos salários, por meio
da mensuração das variações de
preços da cesta de consumo da
população assalariada com mais
baixo rendimento.

A coleta é realizada em es-
tabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços, con-
cessionárias de serviços públi-
cos e internet, durante os dias
1º e 30 do mês de referência.
(Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M) teve alta de
1,89% nos primeiros dez dias
(decêndio) de janeiro, informou
na terça-feira (12), no Rio de
Janeiro, o Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV). O IGP-M é
usado para o reajuste de contra-
tos de aluguel, e a divulgação é
uma prévia da pesquisa mensal.

Com o resultado prévio de
janeiro, a taxa acumulada em 12
meses aumentou de 23,52%
para 24,87%, já que o indicador
de janeiro ficou acima do regis-
trado no primeiro decêndio de
dezembro: 1,28%.

A pressão para elevar o IGP-
M veio principalmente do Índi-
ce de Preços ao Produtor Am-
plo (IPA), que aumentou puxado
pelo preço do minério de ferro,
que já acumula alta de 134,63%

Prévia aponta alta de
1,89% do IGP-M

em janeiro
em 12 meses.

Desaceleração
O Índice de Preços ao Con-

sumidor (IPC), por outro lado,
teve desaceleração no primei-
ro decêndio de janeiro. Cinco
das oito classes de despesa
consideradas no índice tiveram
redução no ritmo de variação
de preços, com destaque para
passagens aéreas, que fazem
parte do grupo Educação, Lei-
tura e Recreação.

Terceiro componente do
IGP-M, o Índice Nacional de
Custo da Construção (INCC)
também teve na prévia deste mês
uma variação menor que na de
dezembro. Materiais e Equipa-
mentos e Serviços acusaram
queda na taxa de variação, en-
quanto a Mão de Obra teve uma
ligeira alta. (Agencia Brasil)



Fechamento não é política correta
contra a covid-19, diz Bolsonaro
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O presidente Jair Bolsonaro
reiterou na terça-feira (12) sua
contrariedade ao fechamento
total de comércios em função da
pandemia. Durante cerimônia de
comemoração dos 160 anos de
fundação da Caixa – e da cader-
neta de poupança no Brasil –,
Bolsonaro disse que não se pode
falar em saúde sem emprego, e
que vida e economia “andam de
braços dados”.

“Eu peço a Deus que ilumine
governadores e prefeitos para
que não fechem tudo. Essa não é
a política correta. Vida e econo-
mia andam de braços dados. Não
podemos falar em saúde sem
emprego”, disse o presidente na
cerimônia, que ocorreu no Palá-
cio do Planalto. De acordo com
balanço divulgado de ontem do
Ministério da Saúde, o Brasil acu-
mula 8,1 milhões de casos con-
firmados e 203 mil mortes.

Dirigindo-se à imprensa,
Bolsonaro voltou a defender a

liberdade das manifestações via
redes sociais e afirmou que a li-
berdade de imprensa é plena em
seu governo. “Lamento, no entan-
to, o fechamento e a censura às
mídias sociais. Elas não concor-
rem com vocês, imprensa. Uma
estimula a outra, e a liberdade não
tem preço”, acrescentou.Sobre a
comemoração de 160 anos da

Caixa Econômica Federal e da
caderneta de poupança no Bra-
sil, Bolsonaro destacou que o
banco público levou paz à po-
pulação ao ajudá-la a receber
o auxílio emergencial. “Em
momentos difíceis como a
pandemia, a Caixa criou, em
poucos dias, mais de 60 mi-
lhões de contas. Trabalhamos

para levar paz aos homens e
mulheres do Brasil”, disse ao
destacar, também, a contratação
de 3 mil pessoas com deficiên-
cia, pelo banco.

Em seu discurso, o presiden-
te da Caixa, Pedro Guimarães,
disse que o banco bateu recorde
de lucro em 2020, com os cré-
ditos imobiliários concedidos à
população. “Em 20 dias, 50 mi-
lhões de brasileiros receberam
o auxílio emergencial. E, em
meio à pandemia, batemos o re-
corde de crédito imobiliário. Em
consequência, a caixa nunca ga-
nhou tanto dinheiro com o cré-
dito imobiliário”.

Segundo ele, o banco terá,
também, a menor taxa de inadim-
plência de todos seus 160 anos
de existência. “Nunca empresta-
mos tanto e tivemos tão pouca
inadimplência. Teremos um lu-
cro que, não posso ainda infor-
mar [o valor], mas será recorde”.
(Agencia Brasil)

Lava Jato: 79ª fase investiga lavagem
de dinheiro em obras de arte

Agentes da Polícia Federal,
do Ministério Público Federal
e da Receita Federal cumpri-
ram na terça-feira (12) 11 man-
dados de busca e apreensão, na
79ª fase da Lava Jato, chamada
de Operação Vernissage. Os
mandados são em Brasília, São
Luís, São Paulo, Rio de Janei-
ro e no município fluminense
de Angra dos Reis.

A Operação Vernissage in-

vestiga pagamentos de propina
em contratos da Transpetro e
da Petrobras e lavagem de di-
nheiro por meio da compra de
imóveis e de obras de arte. En-
tre 2008 e 2014 foram desvia-
dos, segundo as investigações,
mais de R$ 12 milhões. Os
mandados judiciais foram ex-
pedidos pela 13ª Vara Federal
em Curitiba/PR.

De acordo com as investi-

gações, a propina muitas vezes
era paga em espécie. A partir
daí, eram realizadas várias ope-
rações de lavagem de dinheiro
para ocultar e dissimular sua
origem ilícita, especialmente,
por meio da aquisição de obras
de arte e transações imobiliá-
rias. Os investigados chega-
ram a comprar um apartamen-
to de alto padrão por R$ 1
milhão em 2007, pago em es-

pécie por intermédio de em-
presa dos fraudadores e ven-
dido por R$ 3 milhões, em
menos de dois anos.

As fraudes também aconte-
ciam com a compra de obras de
arte. As investigações mostra-
ram que a diferença chegava a
529% entre os valores declara-
dos à Receita Federal e os pra-
ticados em leilões em galerias
de artes. (Agencia Brasil)

Estudo aponta presença da covid
 no país desde novembro de 2019

Causador da covid-19, o novo
coronavírus (SARS-CoV-2)
pode estar circulando em terri-
tório brasileiro desde o fim de
novembro de 2019. Ou seja, o
vírus, que só no país já causou a
morte de ao menos 203.580 pes-
soas pode ter chegado ao Brasil
antes mesmo que as autoridades
de saúde chinesas informassem
à Organização Mundial da Saú-
de (OMS) a descoberta de uma
nova doença, o que só ocorreu
no fim de dezembro de 2019.

A informação foi divulgada
na terça-feira (12) pelo secre-
tário de Saúde do Espírito San-
to, Nésio Fernandes, e pelo di-
retor-geral do Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública do estado
(Lacen-ES), Rodrigo Rodrigues,
um dos sete autores de um arti-
go publicado na revista científi-
ca Plos One sobre os resultados
da reanálise de algumas amos-
tras de sangue colhidas a partir
de 1º de dezembro de 2019, de
pacientes capixabas que estavam
com suspeitas de estarem com
dengue ou chikungunya.

Segundo Fernandes, a deci-
são de submeter amostras de
sangue armazenadas pelo Cen-
tro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Espírito Santo (Hemo-
es) foi adotada em agosto de
2020, após a constatação de
que a semelhança entre alguns
dos sintomas da dengue e da
chikungunya com os da covid-
19 podem ter confundido os
médicos antes que se soubesse
mais a respeito da ação do novo
coronavírus.

“Isto nos levou a levantar al-
gumas questões a respeito da
possibilidade de que muitos ca-
sos suspeitos destas arboviroses
[dengue ou chikungunya] pode-
riam, na verdade, ser casos da
covid-19”, explicou o secretário
de saúde, lembrando que, no
Brasil, o primeiro caso da doen-
ça foi diagnosticado no final de
fevereiro.

“A partir daí,  a doença foi se
espalhando ao longo do primei-
ro semestre do ano passado.
Concomitantemente, tivemos
também [o aumento do número

de casos] de dengue e de chikun-
gunya, em especial na Grande
Vitória”, acrescentou o secretá-
rio estadual.

Em agosto, a Secretaria es-
tadual de Saúde autorizou a rea-
nálise de mais de 7.300 amos-
tras de sangue que tinham sido
colhidas nos oito meses anteri-
ores para que fossem verifica-
das as hipóteses de dengue ou
chikungunya. O objetivo era ve-
rificar, por meio do teste de an-
tígeno, se havia vestígios de in-
fecção pelo novo coronavírus.

Dentre 7.370 amostras pes-
quisadas, 210 reagiram positiva-
mente para o anticorpo. Dentre
essas, 89 reagiram positivamen-
te também para dengue, ou para
chikungunya. “Isto demonstra
que essas 210 pessoas eram ini-
cialmente suspeitas de possuir
uma arbovirose, mas possuíam
também uma infecção por
SARS-CoV-2, que correu de for-
ma oculta ou obscurecida por
uma doença mais evidente”, ex-
plicou Rodrigo Rodrigues.

De acordo com o diretor-

geral do Lacen, mesmo a con-
firmação do primeiro caso da
covid-19 no Brasil, no fim de
fevereiro, e o fato da OMS re-
conhecer a situação pandêmica,
em março, “muitos casos da do-
ença continuaram se perdendo
devido à suspeita de arboviro-
ses” durante mais algum tempo.

“Isso levanta uma conclusão:
a ocorrência de surtos concomi-
tantes de dengue e chikungunya
podem ter dificultado o diagnós-
tico dos primeiros casos de
SARS-CoV-1, contribuindo para
a rápida expansão da doença no
país”, disse Rodrigues, repetin-
do uma das conclusões do estu-
do. “A primeira mostra positiva
é oriunda de uma coleta realiza-
da no dia 18 de dezembro de
2019. Se levarmos em conside-
ração que o anticorpo [IGG] só
atinge níveis detectáveis após 15
ou 20 dias, podemos sugerir que
a exposição [do paciente] pode
ter ocorrido ou no fim de no-
vembro ou no início de dezem-
bro [de 2019]”, acrescentou
Rodrigues. (Agencia Brasil)

Depois da inflação dos ali-
mentos, no segundo semestre,
o brasileiro enfrentou uma
nova pressão sobre os preços
no fim de 2020. O gás de cozi-
nha encerrou o ano passado
com alta de 9,24%, segundo o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
divulgado na terça-feira (12)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Isso representa mais que o do-
bro da inflação de 4,52% regis-
trada no ano passado.

Usado principalmente pelas
famílias mais pobres, que vi-
vem em domicílios com me-
nos estrutura, o gás de cozinha
terminou em alta na compara-
ção com outros tipos de deri-
vados de petróleo. O gás enca-
nado, usado pelas famílias de
maior renda, terminou 2020
com recuo de 1,29%. O gás
veicular fechou o ano passado
com alta de 1,66%.

Atualmente, o preço do bo-
tijão de 13 quilogramas (kg)
custa entre R$ 59,99 e R$
105, com preço médio de R$
75,04, segundo o levantamen-
to semanal da Agência Naci-
onal do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP).
No início da pandemia de co-
vid-19, o preço médio estava
em R$ 69.

Em vigor desde 2019, a po-
lítica atual de preços do gás de
cozinha prevê reajustes sem
periodicidade definida. O pre-
ço está atrelado a dois compo-
nentes: dólar e cotação inter-
nacional do petróleo. Em 2017,
o botijão inicialmente foi rea-
justado mensalmente, mas pas-
sou a ter o preço revisado a
cada três meses, numa política
que vigorou até o fim de 2018.

Embora seja controlado nas
refinarias, o preço do gás de
cozinha é liberado no varejo.
Somente nos últimos 40 dias,
a Petrobras promoveu dois au-
mentos no gás liquefeito de
petróleo (GLP): de 5% no iní-
cio de dezembro e 6% no últi-
mo dia 6.

Queda na demanda
A alta no preço do botijão

de gás reflete-se no consumo
das famílias. De acordo com o
Ministério de Minas e Energia,
que tem divulgado relatórios
semanais com o consumo de
energia e de combustíveis des-
de o início da pandemia, o con-
sumo do botijão de 13 kg caiu
20% na última semana de de-
zembro em relação ao mesmo
período do ano anterior. A de-
manda pelo botijão de mais de
13 kg, usado por indústrias,
academias, comércio e condo-
mínios, caiu ainda mais:
32,5%.

Professor de economia da
Fundação Getulio Vargas
(FGV), Mauro Rochlin afirma
que a redução de demanda

Gás de cozinha sobe
mais que o dobro da

inflação em 2020
pelo GLP é insuficiente para
fazer os preços retornarem ao
normal. Apesar dos esforços,
ele diz que o consumidor tem
poder limitado para controlar
o preço do gás, diferente-
mente do que ocorre com al-
guns alimentos.

“O preço do gás de cozinha
é determinado por variantes
externas, como o dólar e a co-
tação do petróleo. O petróleo
recuperou-se no fim do ano
passado depois de experi-
mentar uma queda considerá-
vel de preço no início da pan-
demia. O dólar está atrelado
a fatores internacionais e a ex-
pectativas sobre a economia
brasileira”, explica.

Outro fator que dificulta o
controle dos preços do gás,
explica o professor, é a difi-
culdade em trocar o GLP por
outros produtos. Para escapa-
rem do gás mais caro, as famí-
lias de baixa renda estão re-
correndo ao carvão vegetal ou
à lenha. As famílias de classe
média podem substituir o gás
por fogões elétricos e, caso
usem o botijão para aquecer
a água, podem recorrer à
energia solar, mas esses in-
vestimentos são caros e exi-
gem tempo.

“O gás de cozinha é um
produto com baixa elasticida-
de de demanda. Trata-se de um
bem essencial, que não pode
ser substituído facilmente”, diz
o professor.

Governo
Como sugestão para conter

a alta do gás, o presidente Jair
Bolsonaro, defendeu há dois
dias a realização de estudos
para ampliar o número de en-
garrafadoras, empresas especi-
alizadas em encher botijões
vazios.

“No Brasil existem poucas
engarrafadoras. O botijão anda
centenas de quilômetros para
ser enchido e, depois, mais
uma centena até o consumidor.
Com dezenas de centrais nos
estados e mais empresas, essa
verdadeira viagem do botijão
deixaria de existir, teríamos
mais competição e o preço cai-
ria”, postou Bolsonaro na rede
social Twitter.

Para o Ministério da Eco-
nomia, duas medidas para libe-
ralizar o mercado de gás natu-
ral podem se refletir em pre-
ços mais baixos para o consu-
midor doméstico. Isso porque
o GLP contém cerca de 20%
de gás natural. A primeira é a
votação do novo marco regu-
latório do gás, aprovado pelo
Senado no fim do ano passado
e que voltou para a Câmara. A
segunda é a privatização de até
oito refinarias da Petrobras, o
que, segundo a equipe econô-
mica, estimulará a competição
e deverá gerar preços menores.
(Agencia Brasil)
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ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Taba-
puã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Mi-
nistério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 08.769.451/0001-08, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300340949, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 
20818 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTU-
LOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 
25º ao 30º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”) e BANCO ITAÚ BBA S.A., institui-
ção fi nanceira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-
30 (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), comunicam, nos termos do artigo 53 da 
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), que foi protocola-
do perante a CVM, em 23 de novembro de 2020, o pedido de registro de distribuição pública inicial de 400.000 (quatrocen-
tos mil) certifi cados de recebíveis do agronegócio das 1ª e 2ª séries da 23ª (vigésima terceira) emissão da Emissora (“CRA”), 
todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de sua emissão (“Data de Emissão”) de R$1.000,00 (mil 
reais), perfazendo o montante inicial de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“Oferta”), a ser realizada em 
conformidade com a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei nº 11.076/04”), a Instrução CVM 
nº 400/03 e a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“Instrução CVM nº 600/18”).

Os CRA da presente Oferta serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia fi rme de colocação, nos termos da 
Instrução CVM nº 400/03.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Aviso ao Mercado, que não estejam aqui defi nidos, terão o signi-
fi cado a eles atribuído nos prospectos da Oferta ou no Termo de Securitização.

1. DELIBERAÇÕES SOBRE A EMISSÃO E TERMO DE SECURITIZAÇÃO

1.1. Aprovações Societárias da Emissão

1.1.1. A Emissora está autorizada a realizar a emissão dos CRA (“Emissão”) com base na deliberação tomada na (i) na ata 
de reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 10 de janeiro de 2019, devidamente registrada na Jun-
ta Comercial do Estado de São Paulo em 22 de janeiro de 2019 sob o nº 47.719/19-9; e (ii) na reunião da diretoria da Emis-
sora, realizada em 19 de novembro de 2020, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 27 de novembro de 2020 sob o 
nº 0.915.058/20-0, conforme rerratifi cada em 04 de janeiro de 2021, cuja ata será protocolada e registrada perante a JU-
CESP, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos, a emissão das 1ª e 2ª séries da 23ª emissão de certifi cados de rece-
bíveis do agronegócio em montante inicial de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

1.2. Termo de Securitização

1.2.1. A Emissão é regulada pelo “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 23ª 
Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A., lastreados em Certifi cados de Direitos 
Creditórios do Agronegócio de Emissão da Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.” (“Termo de Securitiza-
ção”), a ser celebrado entre a Emissora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 
sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º an-
dar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fi duciário da Emis-
são (“Agente Fiduciário”), site: https://vortx.com.br/, telefone: (11) 3030-7177, e-mail da área responsável por atender os 
investidores: agentefi duciario@vortx.com.br.

2. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS CRÉDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO QUE LASTREIAM A EMISSÃO

2.1. Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pelos Certifi cado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio, “Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série A nº 001/2021” (“CDCA Série A 1”), (ii) o “Certifi ca-
do de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série A nº 002/2021” (“CDCA Série A 2”), (iii) o “Certifi cado de Direitos Creditó-
rios do Agronegócio - Série A nº 003/2021” (“CDCA Série A 3”), (iv) o “Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Sé-
rie A nº 004/2021” (“CDCA Série A 4”), (v) o “Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série A nº 005/2021” (“CDCA 
Série A 5”), (vi) o “Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série A nº 006/2021” (“CDCA Série A 6” e, em conjun-
to com CDCA Série A 1, CDCA Série A 2, CDCA Série A 3, CDCA, Série A 4, CDCA Série A 5, “CDCA Série A”), (vii) o “Certifi ca-
do de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série B nº 001/2021” (“CDCA Série B 1”), (viii) o “Certifi cado de Direitos Creditó-
rios do Agronegócio - Série B nº 002/2021” (“CDCA Série B 2”), (ix) o “Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Sé-
rie B nº 003/2021” (“CDCA Série B 3”), (x) o “Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série B nº 004/2021” (“CDCA 
Série B 4”), (xi) o “Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série B nº 005/2021” (“CDCA Série B 5”), e (xii) o “Cer-
tifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio - Série B nº 006/2021” (“CDCA Série B 6” e, em conjunto com CDCA Série B 1, 
CDCA Série B 2, CDCA Série B 3, CDCA Série B 4 e CDCA Série B 5, “CDCA Série B”) emitidos pela COCAL COMÉRCIO IN-
DÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., com sede na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, no Parque 
Industrial Doutor Camilo Calazans de Magalhães, s/n, CEP 19700-000, inscrita no CNPJ sob o nº 44.373.108/0001-03 (“Deve-
dora”) em favor da Emissora, em 12 de fevereiro de 2021, totalizando, em conjunto, o valor de R$ 480.000.000,00 (quatrocen-
tos e oitenta milhões de reais), com vencimento em 12 de fevereiro de 2026, no caso dos CDCA Série A, e 11 de fevereiro de 
2028, no caso dos CDCA Série B (“CDCA” e “Direitos Creditórios do Agronegócio”).

2.1.1. Os CDCA contarão com as seguintes garantias: (i) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, por meio do Contrato de 
Cessão Fiduciária; (ii) o Aval conforme descritos no CDCA Série A 1, no CDCA Série A 2, no CDCA Série A 3, no CDCA Série 
A 4, no CDCA Série A 5, no CDCA Série B 1, no CDCA Série B 2, no CDCA Série B 3, no CDCA Série B 4 e no CDCA Série B 
5, sendo certo que os CDCA Série A 6 e CDCA Série B 6 não contarão com qualquer garantia fi dejussória (“Aval” e, em con-
junto com a Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios, “Garantias”), outorgado por (a) CARLOS UBIRATAN GARMS, bra-
sileiro, casado em regime de separação total de bens, nascido em 19/12/1961, portador do RG nº 10.126.453-7, inscrito no 
CPF sob o nº 065.778.788-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Baicuri, nº 392, 
Pinheiros, CEP 05469-030; (b) MARCOS FERNANDO GARMS, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, 
nascido em 05/09/1963, portador do RG nº 10.126.545-9, inscrito no CPF sob o nº 055.660.368-05, residente e domicilia-
do na cidade de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo, na Rua Irmã Gomes, nº 328, Centro, CEP 19700-053; (c) EVAN-
DRO CÉSAR GARMS, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, nascido em 27/03/1970, portador do RG 
nº 18.343.702-0, inscrito no CPF sob o nº 137.248.698-43, residente e domiciliando na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo, na Avenida Professora Dea Ehrhardt Carvalho, nº 100, CA 12B ZN 04LT 85, Chácara Recreio de Gramado; (d) YARA 
GARMS CAVLAK, brasileira, casada em regime de separação total de bens, nascida em 15/05/1966, portadora do RG nº 
13.479.620-2, portadora do CPF sob o nº 110.649.218-84, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Mangabeiras, nº 150, apartamento 71, Santa Cecília, CEP 01233-010; e (e) COCAL TERMOELÉTRICA S.A., 
sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 04.813.138/0001-60, com sede na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de 
São Paulo, no Parque Industrial Dr. Camilo C. de Magalhães, s/nº (“Avalistas” ou “Garantidores”).

2.2. A Emissora instituirá o regime fi duciário sobre (i) os Direitos Creditórios dos CDCA;

(ii) os Direitos Creditórios do Lastro dos CDCA; (iii) as Garantias; (iv) os valores que venham a ser depositados na Conta 
Centralizadora, incluindo o Fundo de Despesas, e na Conta Vinculada (“Patrimônio Separado” e “Créditos do Patrimônio 
Separado”, respectivamente).

2.3 Os Créditos do Patrimônio Separado, sujeitos ao Regime Fiduciário, são destacados do patrimônio da Emissora e pas-
sam a constituir patrimônio separado distinto, que não se confunde com o da Emissora, destinando-se especifi camente ao 
pagamento dos CRA e das demais obrigações relativas ao Patrimônio Separado, e manter-se-ão apartados do patrimônio 
da Emissora até que se complete o resgate de todos os CRA a que estejam afetados, nos termos dos artigos 10, incisos II e 
III, e 11, incisos I e II da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 (“Lei nº 9.514/97”).

3. SUMÁRIO DA OFERTA

Apresentamos a seguir um sumário da Oferta. Este sumário não contém todas as informações que um potencial investidor 
deve considerar antes de decidir investir nos CRA. Para uma melhor compreensão da Oferta, o potencial investidor deve ler 
cuidadosa e atentamente todo este Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar, disponível pelos meios indicados neste Avi-
so ao Mercado, em especial as informações contidas na Seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar, bem como, nas 
demonstrações fi nanceiras da Emissora, respectivas notas explicativas e parecer dos auditores independentes, também in-
cluídos no Prospecto Preliminar.

3.1. Securitizadora: ISEC Securitizadora S.A.

3.2. Devedora: Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.

3.3. Avalistas: (i) Carlos Ubiratan Garms; (ii) Marcos Fernando Garms; (iii) Evandro César Garms; (iv) Yara Garms Cavlak; e 
(v) Cocal Termoelétrica S.A.

3.4. Coordenador Líder: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

3.5. Coordenadores: Coordenador Líder em conjunto com Banco Itaú BBA S.A.

3.6. Participantes Especiais: Instituições fi nanceiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro contratadas pelo 
Coordenador Líder, por sua conta e risco, para participar da Oferta mediante celebração de Termo de Adesão entre o Coor-
denador Líder e o respectivo participante especial.

3.7. Agente Fiduciário: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

3.8. Escriturador: Banco Bradesco S.A.

3.9. Número da Série e da Emissão dos CRA: Os CRA representam as 1ª e 2ª Séries da 23ª (vigésima terceira) emissão da Emissora.

3.10. Local e Data da Emissão dos CRA: Os CRA serão emitidos em São Paulo, Estado de São Paulo, em 15 de fevereiro de 2021.

3.11. Valor Total da Oferta: O valor total da Oferta na Data de Emissão é inicialmente de R$400.000.000,00 (quatrocentos 
milhões de reais), que corresponde ao montante dos CRA, observado que o valor nominal da totalidade dos CRA inicial-
mente ofertados, equivalente a R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), poderá ser aumentado mediante exer-
cício total ou parcial de opção de lote adicional, a ser distribuído em regime de melhores esforços, podendo ser aumenta-
da em 20% (vinte por cento) o Valor Total da Oferta, até o prazo máximo de colocação.

3.11. Quantidade de CRA: Serão emitidos inicialmente 400.000 (quatrocentos mil) CRA, observado que a (a) quantidade de 
CRA a ser alocada em cada uma das Séries será defi nida por meio de Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com a de-
manda apurada no âmbito do Procedimento de Bookbuilding; e (b) a quantidade de CRA inicialmente ofertada poderá ser 
aumentada em até 20% (vinte por cento) com o exercício, total ou parcial, de opção de lote adicional.

3.12. Valor Nominal Unitário: Os CRA terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão e na Data 
da Primeira Integralização (“Valor Nominal Unitário”).

3.13. Forma dos CRA: Os CRA serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos como comprovante 
de titularidade dos CRA: (i) o extrato de posição de custódia expedido pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme 
os CRA estejam eletronicamente custodiados na B3, respectivamente, em nome de cada Titular de CRA; ou (ii) o extrato 
emitido pelo Escriturador, a partir das informações prestadas com base na posição de custódia eletrônica constante da B3, 
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no valor inicial de

R$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais)

conforme aplicável, em nome de cada Titular de CRA. A remuneração a que fará jus o Escriturador pela prestação de servi-
ços está discriminada no Contrato de Prestação de Serviços de Escriturador e Custodiante.

3.14. Vencimento dos CRA: (a) 18 de fevereiro de 2026 para os CRA Série A; (b) 15 de fevereiro de 2028 para os CRA Série 
B, observadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado e/ou Resgate Antecipado Obrigatório dos CRA.

3.15. Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o caso, será 
atualizado monetariamente, a partir da Data da Primeira Integralização dos CRA, pela variação do IPCA, de acordo com a 
fórmula descrita no Termo de Securitização, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal ou seu saldo, 
conforme o caso, automaticamente (“Valor Nominal Unitário Atualizado”).

3.16. Procedimento de Bookbuilding: Os Coordenadores organizarão e conduzirão procedimento de coleta de intenções de 
investimento a ser realizado no âmbito da Oferta, durante o Período de Reserva, nos termos do artigo 23, parágrafos 1° e 
2°, e dos artigos 44 e 45, todos da Instrução CVM nº 400/03, por meio do qual os Coordenadores verifi carão a demanda 
do mercado pelos CRA, bem como defi nirão (i) a Remuneração aplicável a cada uma das séries dos CRA; (ii) a quantidade 
de CRA alocada em cada série, conforme o Sistema de Vasos Comunicantes.

3.16.1. Período de Reserva: O período compreendido entre os dias 15 de janeiro de 2021, inclusive, e 05 de fevereiro de 
2021, inclusive, no qual os Investidores interessados poderão apresentar Pedido de Reserva indicando a quantidade de CRA 
a ser subscrita, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais, sem fi xação de lotes mínimos e máximos, nos termos do 
artigo 44 da Instrução CVM nº 400/03, observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas Vinculadas 
(conforme defi nidas abaixo).

3.17. Remuneração e Taxa de Remuneração: Os CRA farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Uni-
tário Atualizado, (a) para os CRA Série A: equivalentes ao maior valor entre: (i) o Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, de-
nominação da antiga Nota do Tesouro Nacional Série B - NTN-B, com vencimento em 15 de maio de 2025, baseada na co-
tação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no Dia Útil 
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de um spread 
equivalente a 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis; e (ii) 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis, conforme vier a ser defi nido no Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido pelos Coordenadores; e (b) para os 
CRA Série B: equivalentes ao maior valor entre: (i) o Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, denominação da antiga Nota do 
Tesouro Nacional Série B - NTN-B, com vencimento em 15 de maio de 2025, baseada na cotação indicativa divulgada pela 
ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no Dia Útil imediatamente anterior à data 
de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 2,65% (dois in-
teiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 4,60% (qua-
tro inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme vier a ser 
defi nido no Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido pelos Coordenadores.

3.17.1. Datas de Pagamento da Remuneração: A Remuneração dos CRA será paga, sem carência, nos meses de fevereiro, 
maio, agosto e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 17 de maio de 2021, conforme tabela no Anexo II 
do Termo de Securitização.

3.18. Amortização dos CRA: (a) o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA Série A será integralmente amortizado, em 
parcela única, na Data de Vencimento dos CRA Série A; e (b) o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA Série B será amor-
tizado na forma e nas datas previstas no Anexo II do Termo de Securitização, sendo a primeira em 17 de fevereiro de 2025 
e a última na Data de Vencimento dos CRA Série B, na forma e nas datas previstas no Anexo II do Termo de Securitização.

3.19. Resgate Antecipado Obrigatório: Haverá o Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência: (i) de vencimento antecipado 
dos CDCA, nos termos da Cláusula 9 dos CDCA; (ii) de Oferta de Resgate Antecipado dos CDCA; (iii) de liquidação do Patri-
mônio Separado dos CRA nos termos da Cláusula 13 do Termo de Securitização; ou (iv) caso não haja acordo sobre a Taxa 
Substitutiva nos termos da Cláusula 6.9 do Termo de Securitização.

3.19.1. Oferta de Resgate Antecipado: A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer 
momento a partir da Data de Integralização, realizar Oferta de Resgate Antecipado dos CRA Série A e/ou dos CRA Série B, 
sempre que a Devedora realize uma Oferta de Resgate Antecipado dos CDCA Série A e/ou dos CDCA Série B, conforme o 
caso, nos termos da Cláusula 7 dos CDCA (“Oferta de Resgate Antecipado dos CRA”). Conforme previsto nos CDCA, a De-
vedora somente poderá realizar a oferta de resgate antecipado da totalidade dos CDCA Série A e/ou da totalidade dos CDCA 
Série B, conforme o caso.

3.19.1.1. A Oferta de Resgate Antecipado dos CRA deverá refl etir os mesmos termos e condições estabelecidos para a Ofer-
ta de Resgate Antecipado dos CDCA e será operacionalizada mediante publicação de comunicado específi co sobre a Ofer-
ta de Resgate Antecipado aos Titulares dos CRA, conforme o caso, no jornal “O Dia”, além da divulgação no site da Emis-
sora e do Agente Fiduciário (“Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado”).

3.19.1.2. A Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado descreverá os termos e condições da Oferta de Resgate Anteci-
pado dos CRA, inclusive: (i) a data efetiva para o resgate e pagamento dos CRA a serem resgatados, o que não poderá ex-
ceder 60 (sessenta) dias da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado; (ii) o prêmio pelo Resgate Antecipado; (iii) a Sé-
rie de CRA a ser resgatada; e (iv) demais informações necessárias para tomada de decisão do titular dos CRA à operacio-
nalização do resgate dos CRA.

3.19.1.2.1. Recebida a Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, a Emissora deverá comunicar aos titulares dos CRA 
da respectiva Série sobre a Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, tendo o comunicado o dever de refl etir os mesmos ter-
mos e condições estabelecidos para a Oferta de Resgate Antecipado dos CDCA, nos meios previstos acima.

3.19.1.3. Os titulares dos CRA da Série objeto do Resgate Antecipado deverão optar pela adesão à Oferta de Resgate Anteci-
pado em até 10 (dez) Dias Úteis da data de recebimento da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado por meio de car-
ta protocolada, carta ou e-mail encaminhado com aviso de recebimento, sendo que o recebimento de tal correspondência pela 
Securitizadora deverá ocorrer dentro do prazo de 10 (dez) Dias Úteis acima previsto (“Prazo de Adesão à Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA”). A Devedora terá até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data na qual for informada pela Emissora do vo-
lume de adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA para realizar o efetivo pagamento da Oferta de Resgate Antecipado 
dos CRA, observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado.

3.19.1.3.1. O valor a ser pago pela Emissora a título de Oferta de Resgate Antecipado deverá corresponder ao valor da quan-
tidade de CRA a ser resgatado, acrescido da Remuneração dos CRA Série A e/ou da Remuneração dos CRA Série B, confor-
me o caso, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização (ou a data de pagamento da Remunera-
ção dos CRA Série A e/ou da data de pagamento da Remuneração dos CRA Série B imediatamente anterior, conforme o 
caso), inclusive, até a data do efetivo resgate dos CRA Série A e/ou dos CRA Série B, conforme o caso, exclusive, e de even-
tual prêmio pela Oferta de Resgate Antecipado.

3.19.1.3.2. A Emissora deverá: (i) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta de Resgate Antecipado, con-
fi rmar ao Agente Fiduciário se haverá o resgate antecipado, bem como a quantidade de CRA que será objeto de resgate, 
caso exista; e (ii) com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do resgate antecipado comunicar, por 
meio do envio de correspondência neste sentido, à B3 informando a respectiva data do resgate antecipado.

3.19.1.4. Os CRA resgatados antecipadamente serão obrigatoriamente cancelados pela Emissora.

3.19.1.5. A Oferta de Resgate Antecipado seguirá os procedimentos adotados pela B3.

3.19.1.6. A data para realização de qualquer Oferta de Resgate Antecipado deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil.

3.19.2. Resgate Antecipado Compulsório Automático: A Emissora, o Agente Fiduciário e/ou os Titulares de CRA, indepen-
dentemente de aviso, interpelação ou notifi cação extrajudicial, poderá declarar antecipadamente vencidas e imediatamen-
te exigíveis todas as obrigações constantes dos CDCA e, consequentemente, o Resgate Antecipado Obrigatório dos CRA, 
observado o disposto na Cláusula 7.7 do Termo de Securitização.

3.19.3. Resgate Antecipado Compulsório Não Automático: Serão considerados eventos de vencimento antecipado não au-
tomático dos CDCA e, consequentemente, de Resgate Antecipado Obrigatório dos CRA, seguindo-se os procedimentos pre-
vistos na Cláusula 7.7.3 do Termo de Securitização, a ocorrência das hipóteses indicadas na Cláusula 9.1.2 do CDCA e na 
Cláusula 7.7.2 do Termo de Securitização.

3.19.3.1. A ocorrência de qualquer dos demais eventos descritos acima deverá ser comunicada pela Devedora à Emissora, 
com cópia ao Agente Fiduciário e aos Titulares de CRA, representados pelo Agente Fiduciário, em até 2 (dois) Dias Úteis de 
sua ocorrência. O descumprimento do dever de comunicar pela Devedora não impedirá a Emissora e/ou os Titulares de CRA, 
representados pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões pre-
vistos no Termo de Securitização, no CDCA e/ou nos Instrumentos de Garantia, inclusive de declarar o vencimento anteci-
pado do CDCA e, consequentemente, resgate antecipado dos CRA objeto do Termo de Securitização.

3.19.3.2. A Emissora deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis da sua ciência do respectivo evento, Assembleia Geral de 
Titulares de CRA para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado dos CDCA e, consequentemente, resga-
te antecipado dos CRA.

3.20. Garantias: Não serão constituídas garantias específi cas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que gozarão das garantias cons-
tituídas em favor dos CDCA, quais sejam (i) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em garantia das Obrigações Garanti-
das; e (ii) o Aval dos Garantidores conforme descritos no CDCA Série A 1, no CDCA Série A 2, no CDCA Série A 3, no CDCA Sé-
rie A 4, no CDCA Série A 5, no CDCA Série B 1, no CDCA Série B 2, no CDCA Série B 3, no CDCA Série B 4 e no CDCA Série B 5. 
Os CRA não contarão com garantia fl utuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimô-
nio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as Obrigações Garantidas.

3.20.1. Cessão Fiduciária: Em garantia do fi el e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, nos termos do artigo 18 
da Lei nº 9.514/97, do parágrafo 3º artigo 66-B da Lei nº 4.728/65 e do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, no que for apli-
cável, a Devedora constituiu, em favor da Emissora, a Cessão Fiduciária sobre os Créditos Cedidos Fiduciariamente, conforme pre-
visto no Contrato de Cessão Fiduciária. Como condição precedente da liquidação dos CRA, o Contrato de Cessão Fiduciária será 
levado a registro perante o cartório de registro de títulos e documentos das cidades de São Paulo e Paraguaçu Paulista, ambas do 
Estado de São Paulo, no prazo nele previsto, sendo certo que somente após o referido registro a Cessão Fiduciária restará devida-
mente constituída e exequível. Os Créditos Cedidos Fiduciariamente deverão representar o montante equivalente a, no mínimo, a 
Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, conforme apurações a serem realizadas pela Emissora periodicamente, na forma e nas 
datas previstas no Contrato de Cessão Fiduciária, até que todas as Obrigações Garantidas sejam cumpridas. Para fi ns de apura-
ção da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, será considerada a fórmula descrita no Contrato de Cessão Fiduciária.

3.20.1.1. A Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios deverá atender à Razão de Garantia, conforme dispõe a Cláusula 3.4 
do Contrato de Cessão Fiduciária, contudo, tendo em vista que o cálculo para atingir o valor ideal deste índice será efetua-
do com base nas informações a serem fornecidas pela Devedora até a data de apuração do 5º (quinto) Dia Útil de cada mês, 
além de oscilar de acordo com o volume de produtos entregues à Cooperativa, a referida Razão de Garantia poderá ser cal-
culada com base em informações incorretas e/ou incompletas, além de possuir o risco da referida Razão de Garantia não 
perfazer o montante ideal estipulado nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, podendo trazer prejuízo aos Titulares 
de CRA, uma vez que esta garantia poderá ser insufi ciente para assegurar o valor total da emissão referente aos CRA.

3.20.1.2. A regulação do reforço e/ou complementação, além das hipóteses de retenção e liberação dos valores oriundos 
dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, está disposta no Contrato de Cessão Fiduciária.

3.20.3 Aval. Os Avalistas outorgam o aval, nos termos dos CDCA Série A 1, no CDCA Série A 2, no CDCA Série A 3, no CDCA 
Série A 4, no CDCA Série A 5, no CDCA Série B 1, no CDCA Série B 2, no CDCA Série B 3, no CDCA Série B 4 e no CDCA Sé-
rie B 5, em caráter irrevogável, irretratável, individual e de forma solidária entre si e/ou com a Devedora, obrigando-se, pelo 
pagamento integral do Valor Nominal Atualizado do CDCA, acrescido da remuneração devida até a data de apuração, per-
manecendo válido até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas.

3.21. Patrimônio Separado: Os Créditos do Patrimônio Separado, sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído, são destaca-
dos do patrimônio da Emissora e passam a constituir patrimônio separado distinto, que não se confunde com o da Emisso-
ra, destinando-se especifi camente ao pagamento dos CRA e das demais obrigações relativas ao Patrimônio Separado, e 
manter-se-ão apartados do patrimônio da Emissora até que se complete o resgate de todos os CRA que estejam afetados, 
nos termos dos artigos 10, incisos II e III, e 11, incisos I e II, da Lei nº 9.514/97.

3.22. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado: A ocorrência de qualquer um dos seguintes Eventos de Liquidação do 
Patrimônio Separado ensejará a assunção transitória da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, sen-
do certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário deverá convocar em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que to-
mar conhecimento do evento, uma Assembleia Geral de Titulares de CRA para deliberar sobre a forma de administração e/
ou eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado, bem como sua remuneração para tal função. São consi-
derados Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado: (i) insolvência, pedido ou requerimento de recuperação judicial ou 
extrajudicial pela Emissora, independentemente de aprovação do plano de recuperação por seus credores ou deferimento 
do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; (ii) pedido de falência formulado por tercei-
ros em face da Emissora e não devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; (iii) de-
cretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora; (iv) inadimplemento ou mora, pela Emisso-
ra, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas no Termo de Securitização que dure por mais de 3 (três) Dias Úteis, 
caso haja recursos sufi cientes no Patrimônio Separado e desde que exclusivamente a ela imputado. O prazo ora estipulado 
será contado de notifi cação formal e comprovadamente realizado pelo Agente Fiduciário à Emissora; (v) desvio de fi nalida-
de do Patrimônio Separado.

3.22.1. Na Assembleia Geral mencionada acima, os Titulares de CRA deverão deliberar: (i) pela liquidação do Patrimônio 
Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidação; ou (ii) pela não liqui-
dação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a assunção transitória da administração do Patri-
mônio Separado pelo Agente Fiduciário ou nomeação de outra instituição administradora, fi xando, em ambos os casos, as 
condições e termos para sua administração, bem como sua remuneração. O liquidante será a Emissora, caso esta não te-
nha sido destituída da administração do Patrimônio Separado.

3.22.2. A convocação e deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá observar os quóruns 
de instalação e deliberação previstas na Cláusula 13.4. do Termo de Securitização.

3.22.3. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência, em dação em pagamento, dos Direitos 
Creditórios dos CDCA, bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado aos Titulares dos CRA, na proporção dos crédi-
tos representados pelos CRA em circulação que cada um deles é titular, para fi ns de extinção de toda e qualquer obrigação 
da Emissora decorrente dos CRA. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser 
nomeada pelos Titulares de CRA), conforme deliberação dos Titulares de CRA: (i) administrar transitoriamente os Créditos 
do Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos Direitos Creditórios 
dos CDCA, bem como de suas garantias, caso aplicável, (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRA na pro-
porção de CRA detidos, e (iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios dos CDCA e garantias eventualmente 
não realizadas aos Titulares dos CRA, na proporção de CRA detidos por cada um.

3.23. Preço de Subscrição e Forma de Integralização: O preço de subscrição e integralização dos CRA no âmbito da Emis-
são, corresponde ao: (i) Valor Nominal Unitário, para as integralizações que ocorrerem na Data da Primeira Integralização; 
ou (ii) Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da respectiva Remuneração dos CRA Série A ou da Remuneração dos 
CRA Série B, conforme o caso, incorrida entre a Data da Primeira Integralização e a data das respectivas integralizações dos 
CRA que ocorrerem posteriormente à Data da Primeira Integralização (conforme abaixo defi nida) (“Preço de Integraliza-
ção”). O Preço de Integralização será pago à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos CRA, de acordo 
com os procedimentos estabelecidos pela B3: (i) nos termos do respectivo boletim de subscrição dos CRA (“Boletim de Subs-
crição”); e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme Termo de Securitização.

3.24. Registro para Distribuição e Negociação: Os CRA serão depositados (i) para distribuição no mercado primário por meio 
do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, conforme o caso, sendo a liquidação fi nanceira da distribuição realiza-
da por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 administrado e operacionalizado 
pela B3, sendo as negociações liquidadas fi nanceiramente e os CRA custodiados eletronicamente na B3.

3.25. Procedimento de Distribuição e Colocação dos CRA: Os CRA serão objeto de distribuição pública, nos termos da Ins-
trução CVM nº 400/03, a qual (i) será destinada a Investidores Qualifi cados; (ii) será intermediada pelos Coordenadores, os 
quais poderão contratar os Participantes Especiais para o recebimento de ordens, sendo que os mesmos atuarão sob a coor-
denação do Coordenador Líder e celebrarão com o mesmo Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição; e (iii) depende-
rá de prévio registro perante a CVM.

3.25.1. A Oferta terá início a partir (i) da obtenção do registro da Oferta perante a CVM; (ii) divulgação do Anúncio de Iní-
cio; e (iii) disponibilização do prospecto defi nitivo da Oferta aos Investidores, devidamente aprovado pela CVM. A coloca-
ção dos CRA junto ao público investidor será realizada de acordo com os procedimentos da B3.

3.26. Prazo Máximo de Colocação: O prazo máximo de colocação dos CRA será de até 6 (seis) meses contados a partir da 
data da publicação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM nº 400/03.

3.27. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, serão utilizados exclusiva-
mente pela Emissora para a aquisição dos CDCA da Devedora, logo após as deduções e retenções previstas no Termo de 
Securitização e/ou nos demais Documentos da Operação.

3.28. Destinação dos Recursos pela Devedora: Os recursos recebidos pela Devedora no âmbito da emissão dos CRA, inclu-
sive os recursos adicionais provenientes do exercício da Opção de Lote Adicional, serão utilizados exclusivamente pela Emis-
sora para: (i) pagamento do Valor de Desembolso dos CDCA, conforme estabelecido nos CDCA; (ii) pagamento das Despe-
sas relacionadas à Oferta; e (iii) para formação do Fundo de Despesas, disciplinado nas Cláusulas 9.7 e seguintes do Termo 
de Securitização. O pagamento do Valor de Desembolso somente será realizado mediante a integralização dos CRA, con-
forme estabelecido no Termo de Securitização e nos CDCA. Os recursos obtidos pela Devedora em razão do desembolso 
dos CDCA serão por ela utilizados integralmente na gestão ordinária de seus negócios, vinculados ao agronegócio, em sua 
capacidade de produtora rural, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de fi nanciamento relaciona-
das com a produção, comercialização, benefi ciamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de má-
quinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, em especial com relação ao comércio e industrialização de açú-
car e etanol, refi naria de açúcar, importação e exportação, produção e comercialização de energia elétrica, nos termos do 
objeto social da Devedora e do parágrafo 9º, do artigo 3º, da Instrução CVM 600 (“Destinação dos Recursos”), substancial-
mente nos termos do cronograma estimativo indicado na tabela constante no Anexo III do Termo de Securitização, carac-
terizando-se os direitos creditórios oriundos dos CDCA como direitos creditórios do agronegócio nos termos do parágrafo 
4º, inciso III, do artigo 3º da Instrução CVM 600 e do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 11.076.

3.28.1. A Devedora caracteriza-se como “produtora rural” nos termos do artigo 165 da Instrução Normativa da Receita Fe-
deral do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009 e da Lei 11.076, sendo que constam como suas atividades na Classifi -
cação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, identifi cada em seu comprovante de inscrição e situação cadastral no 
CNPJ/ME: (a) “fabricação de açúcar em bruto”, representada pelo CNAE nº 10.71-6-00 (atividade principal); (b) a “fabrica-
ção de etanol”, representada pelo CNAE nº 19.31-4-00; (c) o “cultivo de cana-de-açúcar”, representado pelo CNAE nº 01.13-
0-00; e (d) entre outras atividades secundárias relacionadas ao agronegócio.

3.28.2. Adicionalmente, a Devedora possui capacidade de destinar a totalidade dos recursos decorrentes da emissão dos 
CDCA à produção agropecuária, dentro do prazo dos CRA, conforme detalhado no Termo de Securitização;

3.29. Ausência de opinião legal sobre as informações prestadas no Formulário de Referência da Emissora e no Prospecto 
Preliminar, com relação à Emissora: Não foi emitida qualquer opinião legal sobre a veracidade, consistência e sufi ciência 
das informações, ou relativamente às obrigações e/ou às contingências da Emissora descritas no Formulário de Referência 
e no Prospecto Preliminar.

3.30. Fatores de Risco: Para uma explicação acerca dos fatores de risco que devem ser considerados cuidadosamente an-
tes da decisão de investimento nos CRA, consultar a Seção “Fatores de Risco” no Prospecto Preliminar.

3.31. Assembleia Geral de Titulares de CRA: Os Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Ge-
ral de Titulares de CRA, a fi m de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA, observado o 
disposto na seção “Assembleia Geral de Titulares de CRA” do Prospecto Preliminar.

3.32. Publicidade: Todos os atos e decisões decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses 
dos Titulares de CRA deverão ser veiculados, na forma de aviso, no jornal “O Dia”, jornal de grande circulação geralmente 
utilizado pela Emissora para publicação de seus atos societários, devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da realiza-
ção de qualquer publicação em até 2 (dois) Dias Úteis antes da sua ocorrência.

4. PÚBLICO-ALVO DA OFERTA

4.1. Os CRA serão distribuídos publicamente a Investidores Qualifi cados, conforme defi nidos no artigo 9º-B da Instrução 
CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, não existindo fi xação de lotes máximos ou mínimos. Os Investidores Qualifi ca-
dos que forem Pessoas Vinculadas poderão realizar suas aquisições dentro do Prazo Máximo de Colocação dos CRA esta-
belecido para os investidores em geral, e terão seus pedidos cancelados em caso de haver excesso de demanda superior 
em 1/3 (um terço) à quantidade de CRA objeto da Oferta nos termos do disposto no art. 55 da Instrução CVM nº 400/03.

4.2. Consideram-se “Pessoas Vinculadas” os Investidores que sejam (i) Controladores ou administradores da Emissora, da 
Devedora, dos Garantidores ou de outras pessoas vinculadas à Emissão e à Oferta, bem como seus cônjuges ou compa-
nheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) Controladores ou administradores de qualquer das 
Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos de qualquer das Instituições Partici-
pantes da Oferta diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços a qual-
quer das Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profi ssionais que mantenham, com qualquer das Instituições Par-
ticipantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de su-
porte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades Controladas, direta ou indiretamente, por qualquer das Instituições 
Participantes da Oferta; (vii) sociedades Controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas a qualquer das Insti-
tuições Participantes da Oferta desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e fi lhos meno-
res das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v); e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a 
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

4.3. Os Coordenadores, com anuência da Emissora, organizarão a colocação dos CRA perante os Investidores Qualifi cados, 
podendo levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica.

continua...
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5. DECLARAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTO

O INVESTIMENTO EM CRA NÃO É ADEQUADO AOS INVESTIDORES QUE (I) NECESSITEM DE LIQUIDEZ COM 
RELAÇÃO AOS TÍTULOS ADQUIRIDOS, UMA VEZ QUE A NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO NO MERCADO SECUNDÁRIO BRASILEIRO É RESTRITA; E/OU (II) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS 
A CORRER RISCO DE CRÉDITO RELACIONADO AO SETOR AGRÍCOLA. PORTANTO, OS INVESTIDORES DEVEM 
LER CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR, QUE CONTÉM A DES-
CRIÇÃO DE CERTOS RISCOS QUE PODEM AFETAR DE MANEIRA ADVERSA O INVESTIMENTO EM CRA, AN-
TES DA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NE-
CESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

6. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAÇÃO

6.1. A Emissora e os Coordenadores realizarão a divulgação da Oferta mediante a disponibilização de material publicitário 
referente à Oferta, no período entre a data de disponibilização do Prospecto Preliminar e a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. Para mais informações sobre os CRA, favor contatar a Emissora e/ou os Coordenadores. A Oferta terá início 
após a concessão do registro defi nitivo da Oferta pela CVM, a disponibilização do Prospecto Preliminar e do prospecto de-
fi nitivo da Oferta (“Prospecto Defi nitivo” e, juntamente com o Prospecto Preliminar, os “Prospectos”) aos investidores e a 
divulgação do respectivo Anúncio de Início e será realizada com a intermediação dos Coordenadores. Para mais informa-
ções a respeito da Oferta e dos CRA, os interessados deverão se dirigir, a partir desta data, aos endereços e/ou páginas da 
internet da Emissora, dos Coordenadores e/ou da CVM, indicados no item 8 a seguir. O Anúncio de Início e o Anúncio de 
Encerramento serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenadores, da CVM e 
da B3 nos endereços indicados no item 8 a seguir.

7. CRONOGRAMA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

 Ordem   Data
 dos Eventos Eventos Prevista (1)

 1. Pedido de Registro da Oferta na CVM 23/11/2020
 2. Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores 08/01/2021
 3. Publicação do Aviso ao Mercado 08/01/2021
 4. Início do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos 15/01/2021
 5. Encerramento do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos 05/02/2021
 6. Procedimento de Bookbuilding 08/02/2021
 7. Cumprimento de Vícios Sanáveis 12/02/2021
 8. Registro da Oferta pela CVM 02/03/2021
 9. Divulgação do Anúncio de Início(2) 03/03/2021
 10. Disponibilização do Prospecto Defi nitivo 03/03/2021
 11. Procedimento de Alocação dos CRA 03/03/2021
 12. Início das integralizações Financeira dos CRA 05/03/2021
 13. Data Máxima da Divulgação do Anúncio de Encerramento(3) 30/08/2021
   Dia útil após
 14. Data de Início de Negociação dos CRA no Mercado Secundário encerramento
   da oferta

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modifi cações. Qualquer modifi cação 
no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modifi cação de oferta, seguin-
do o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, pror-
rogação, revogação ou modifi cação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de 
aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modifi cação da Oferta, suspensão da Oferta e can-
celamento ou revogação da Oferta, ver seção “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Mo-
difi cação da Oferta”, na página 99 do Prospecto Preliminar.
(2) Data de Início da Oferta.
(3) Data Máxima de Encerramento da Oferta, considerando o período de alocação de 6 (seis) meses.

8. PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação deste Aviso ao Mercado, nos seguintes endereços e pági-
nas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico da Emissora ou dos Coordenadores. Os Investidores Qua-
lifi cados que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA deverão dirigir-se aos endereços ou dependências 
dos Coordenadores e/ou da Emissora ou, ainda, à CVM e à B3 nos endereços indicados abaixo:

• Comissão de Valores Mobiliários

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua 7 de Setembro, nº 111, 5° andar, Rio de Janeiro, RJ; e Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares, São Paulo, SP Site: 
www.cvm.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Central de Sistemas da CVM”, 
“Informações sobre Companhias”, buscar por “ISEC” no campo disponível. Em seguida, acessar “ISEC Securitizadora S.A.” 
e posteriormente, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, no campo
“Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública” e no “Período de Entrega”, selecionar “Período” e inserir o período 
desejado. Localizar o assunto: “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 1ª e 2ª series da 23ª Emissão de Certifi ca-
dos de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A.” e selecionar o “Download”)

• Mercados Organizados

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, Centro, São Paulo, SP CEP: 01010-010
Site: www.b3.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar “Produtos e Servi-
ços”, em seguida, dentro do item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa”. Após isso, clicar em “Títulos Privados” e, dentro 
do item “CRA”, selecionar “Prospectos”. Por fi m, buscar “ISEC Securitizadora S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar” re-
ferente às 1ª e 2ª Séries da 23ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.)

• Emissora

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, Conjunto 215, Itaim Bibi CEP 04533-004
São Paulo - SP
Att.: Departamento Jurídico/Departamento de Gestão Telefone: (11) 3320-7474
E-mail: gestao@isecbrasil.com.br / juridico@isecbrasil.com.br
Website: http://www.isecbrasil.com.br (neste website, acessar “Emissões”, fi ltrar o campo “empresa” por “ISEC”, acessar 
“N. Emissão: 23 - N. Série: 1 e 2”, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”).

• Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1909, Torre Sul, 30º andar CEP 04543-907
São Paulo - SP
Att.: Mercado de Capitais Telefone: (11) 3526-1300
E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br
Website: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar 
em “CRA Cocal - Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 23ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agrone-
gócio da Isec Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

• Coordenador

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 2º andar, Itaim Bibi CEP 04538-132
São Paulo - SP
At.: João Henrique Rizzo Villaça Telefone: (11) 3708-2561
E-mail: joao.villaca@itaubba.com; com cópia para: ibba-miboperacoes@itaubba.com Website: www.itau.com.br/itaubba-
-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website, selecionar em “Usina Cocal” e “2021” e, em seguida, clicar em “Ja-
neiro” e então localizar o Prospecto.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA, deverão dirigir-se aos endereços ou depen-
dências dos Coordenadores, da Emissora ainda, da CVM, da B3 e nos endereços indicados no item 8 acima.

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifes-
tou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Preliminar estará à disposi-
ção dos investidores nos endereços indicados no item 8 acima. O Prospecto Defi nitivo estará à disposição dos investidores 
nos endereços indicados no Anúncio de Início, após a concessão do registro da Oferta pela CVM.

ESTE AVISO AO MERCADO SERÁ PUBLICADO NO JORNAL “O DIA”.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

AS INFORMAÇÕES DESTE AVISO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITI-
ZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFE-
RÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO 
AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCO DE MERCADO”, NOS ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊN-
CIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES 
DE INVESTIR NOS CRA.

“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDA-
DE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO 
SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.”

...continuação

Inflação oficial fecha 2020 em 4,52%
A inflação fechou o ano de

2020 em 4,52%. Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), é a maior alta
desde 2016, quando ficou em
6,29%. O percentual reflete o Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
anunciado na terça-feira (12)
pelo IBGE, no Rio de Janeiro. 

Em dezembro, o indicador -
divulgado junto com o acumu-
lado do ano - acelerou para
1,35%, que é a variação mais in-
tensa desde fevereiro de 2003,
quando tinha sido de 1,57%. É
também a maior variação para
um mês de dezembro desde 2002
(2,10%).

A alta no fechamento de
2020 aponta ainda que o índice
do ano ficou acima do centro
meta, definido pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN),
que era de 4,0%, mas, ainda as-
sim, permanece dentro da mar-
gem de tolerância de 1,5 ponto
percentual para baixo (2,5%) ou
para cima (5,5%). Em 2019, a in-
flação tinha ficado em 4,31%.

Um dos maiores impactos
para os consumidores em 2020
foi a elevação de 14,09% nos
preços de alimentos e bebidas.
Segundo o gerente da pesqui-
sa, Pedro Kislanov, o cresci-
mento, que é o maior desde 2002

(19,47%), foi provocado por fa-
tores como a demanda por es-
ses produtos e a alta do dólar e
dos preços das commodities no
mercado internacional. A alta
nos preços dos alimentos foi um
movimento global durante um
ano marcado pela pandemia de
covid-19.

Alta expressiva
O resultado do ano mostrou

ainda que os preços do óleo de
soja com 103,79% e do arroz
com 76,01% dispararam no acu-
mulado de 2020, mas outros
itens importantes na cesta das
famílias também subiram ex-
pressivamente, entre eles, o lei-
te longa vida (26,93%), frutas
(25,40%), carnes (17,97%),  ba-
tata-inglesa (67,27%) e tomate
(52,76%).

A habitação, com 5,25%,
também contribuiu para o com-
portamento da inflação, influen-
ciada pelo aumento da energia
elétrica (9,14%). O efeito do dó-
lar sobre os preços dos eletro-
domésticos, equipamentos e ar-
tigos de TV, som e informática
provocou impacto nos artigos
de residência, que também pe-
saram mais.

De acordo com o IBGE, em
conjunto, alimentação e bebi-
das, habitação e artigos de re-

sidência responderam por qua-
se 84% da inflação de 2020.

Transportes
Segundo maior peso na

composição do indicador, os
transportes encerraram 2020
com alta de 1,03%. O gerente da
pesquisa contou que houve
quedas fortes, em abril e maio,
por conta do preço da gasoli-
na, que fechou o ano em queda
(-0,19%), apesar das seis altas
consecutivas em junho e de-
zembro, mas houve compensa-
ções. “As passagens aéreas ti-
veram uma queda de 17,15% no
acumulado do ano, ajudando a
puxar o resultado para baixo”,
concluiu.

O vestuário foi o único gru-
po a apresentar variação nega-
tiva (-1,13%) explicada pelo iso-
lamento social. “As pessoas fi-
caram mais em casa, o que pode
ter diminuído a demanda por
roupas. Tivemos quedas em
roupas femininas (-4,09%) e
masculinas (-0,25%) e infantis
(-0,13%), calçados e acessóri-
os (-2,14%). A única exceção fo-
ram joias e bijuterias (15,48%),
por causa da alta do ouro”, re-
velou.

A inflação de 2020 mostrou
também que a alta dos preços foi
generalizada em todas as 16 loca-

lidades pesquisadas pelo IBGE. A
maior variação do ano foi em Cam-
po Grande (6,85%), por conta das
carnes e da gasolina.

Na sequência, tem-se Rio
Branco (6,12%), Fortaleza
(5,74%), São Luís (5,71%), Re-
cife (5,66%), Vitória (5,15%),
Belo Horizonte (4,99%) e Belém
(4,63%). Todas essas localida-
des ficaram acima da média na-
cional (4,52%).

O menor índice ficou com Bra-
sília (3,40%), influenciado pelas
quedas nos preços das passa-
gens aéreas (-20,01%), dos trans-
portes por aplicativo (-18,71%),
dos itens de mobiliário (-7,82%)
e de hospedagem (-6,26%).

Dezembro
A inflação de dezembro su-

biu para 1,35%, enquanto em
novembro tinha sido de 0,89%.
O resultado é a maior alta men-
sal desde fevereiro de 2003. Na-
quele momento, o indicador
avançou 1,57%. É ainda o mai-
or índice para um mês de de-
zembro desde 2002 (2,10%). Em
dezembro de 2019, a variação
havia ficado em 1,15%.

Kislanov afirmou, também,
que todos os grupos pesquisa-
dos tiveram alta no mês, sendo
o destaque a habitação, que,
por causa do aumento de 9,34%

na energia elétrica, subiu 2,88%.
“Em dezembro, passou a vigo-
rar no país a bandeira tarifária
vermelha patamar 2, com acrés-
cimo de R$ 6,243 a cada 100 qui-
lowatts-hora consumidos. Além
disso, houve reajustes tarifári-
os em Rio Branco e Porto Ale-
gre”, observou.

A segunda maior contribui-
ção em dezembro partiu de ali-
mentação e bebidas (1,74%),
embora tenha registrado desa-
celeração frente ao mês anteri-
or (2,54%). Os preços do toma-
te tiveram queda de 13,46%.
Além disso, houve altas menos
intensas nas carnes (3,58%), no
arroz (3,84%) e no óleo de soja
(4,99%). Em movimento contrá-
rio, os preços das frutas subi-
ram de 2,20% para 6,73%.

Ainda em dezembro outro
grupo em destaque foi o de
transportes com variação de
1,36%, perto do resultado  de
novembro, quando tinha sido
de 1,33%. Os demais ficaram en-
tre 0,39% de comunicação e o
1,76% de artigos de residência.

Capitais
A cidade de São Luís regis-

trou a maior inflação de dezem-
bro entre os locais pesquisados
(2,18%). O percentual foi influ-
enciado pela alta de 11,30% no

preço das carnes.
Na outra ponta, Aracaju foi

o que anotou o menor resulta-
do (0,91%). Lá a queda nas
mensalidades dos cursos regu-
lares (-0,78%) e nos preços de
alguns produtos alimentícios,
como o queijo (-6,33%) e o to-
mate (-6,04%), contribuiu para
o indicador.

IPCA
O IPCA mede a inflação de

um conjunto de produtos e ser-
viços comercializados no vare-
jo, referentes ao consumo pes-
soal das famílias com rendimen-
tos de 1 a 40 salários mínimos,
independente da fonte, e que
residem nas áreas urbanas das
regiões de abrangência do Sis-
tema Nacional de Índices de
Preços ao Consumidor (SNIPC):
regiões metropolitanas de Be-
lém, Fortaleza, Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Vitória, Rio de
Janeiro, São Paulo, Curitiba,
Porto Alegre, além do Distrito
Federal, e de Goiânia, Campo
Grande, Rio Branco, São Luís e
Aracaju.

A coleta para o cálculo do
indicador é feita em estabeleci-
mentos comerciais e de presta-
ção de serviços, concessioná-
ria de serviços públicos e inter-
net, entre os dias 1º e 30 do mês
de referência. (Agencia Brasil)

Dólar tem maior queda diária em
dois anos e meio, e chega a R$ 5,30

Influenciado pela retoma-
da da euforia nos mercados
externos, o dólar retornou
para o nível de R$ 5,30 e teve
a maior queda diária em dois
anos e meio. A bolsa de va-
lores recuperou-se do recuo
da segunda-feira (11) e en-
cerrou com leve alta.

O dólar comercial encer-
rou a terça-feira (12) vendi-
do a R$ 5,323, com queda de

R$ 0,181 (-3,29%). A divisa
caiu durante toda a sessão,
até fechar próxima da mínima
do dia.

Com o desempenho de
terça-feira, o dólar passou a
acumular alta de 2,49% em
2021. Até segunta-feira, a va-
lorização estava em 6,01%. O
real liderou os ganhos peran-
te as principais moedas glo-
bais, à frente do rublo russo,

que se valorizou 1,9%, o rand
sul-africano (1,8%) e o peso
mexicano (1,3%).

No mercado de ações, o
dia também foi marcado pelo
otimismo. O índice Ibovespa,
da B3, subiu 0,6%, fechando
a sessão aos 123.998 pontos.
O indicador iniciou o dia pró-
ximo da estabilidade, mas foi
beneficiado pelo ingresso de
capitais externos.

Depois de vários dias de
tensão, o otimismo retornou
aos mercados globais  por
causa da perspectiva de um
novo pacote  de est ímulos
para a economia norte-ame-
ricana pelo futuro governo
dos Estados Unidos. A inje-
ção de dólares pelo Banco
Central da maior economia do
planeta reduz as  pressões
sobre  pa í ses  emergen tes ,

como o Brasil.
A divulgação de que a in-

flação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) fechou
2020 em 4,52% também aju-
dou a derrubar o dólar. Com
o índice acima do centro da
meta, o diretor de Política
Monetária do Banco Central
(BC), Bruno Serra, disse ser
possível que o Comitê de Po-

lítica Monetária (Copom) re-
veja em breve a manutenção
da taxa Selic (juros básicos
da economia) em 2% ao ano.

A expectativa de que os
juros básicos podem come-
çar a subir antes do planeja-
do para segurar a inflação e
tornar o Brasil mais atrativo
para o capital financeiro, es-
timulando a entrada de recur-
sos no país. (Agencia Brasil)
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Vila Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ: 28.237.157/0001-54 - NIRE: 35.235.013.616
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 04.01.2021, 16h04min, na sede social, Avenida Sumaré, 1421, Pavimento Superior, Sala 15, São Paulo/SP. Pre-
senças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcos Zanin Mauro, Secretário: Rodrigo Mauro. Deliberações aprova-
das: 1) Do balanço patrimonial e do resultado econômico relativas ao exercício fi ndo em 31.12.2020, nos termos do artigo 1.078 e 
seu inciso I, do Código Civil. 2) Em consonância com o Artigo1082, inciso II, do Código Civil, da Redução de Capital Social, de R$ 
32.352.000,00 para R$ 21.352.000,00, totalizando uma redução de R$ 11.000.000,00. O valor ora aprovado, será devolvido aos sócios 
conforme disponibilidade fi nanceira da Sociedade, cabendo a cada sócio o seguinte valor: À sócia CONSTRUTORA PAULO MAU-
RO LTDA, a importância de R$ 4.400.000,00, como diminuição do capital social. À sócia ALPAN COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, a importância de R$ 3.850.000,00, como diminuição do capital social. À sócia DECARLOS INVESTIMENTOS LTDA, a im-
portância de R$ 2.200.000,00, como diminuição do capital social. À sócia GOLF ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, a impor-
tância de R$ 550.000,00, como diminuição do capital social.  Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: Clausula 5ª. O Capital So-
cial da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 21.352.000,00  dividido em 21.352.000 quotas com o valor nominal 
de R$ 1,00 cada, distribuído entre os sócios da seguinte forma: Sócio Quotista: CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA, Nº de 
Quotas: 8.540.800, Valor Integralizado R$: 8.540.800,00, Participação %: 40%; ALPAN COMERCIO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, Nº de Quotas: 7.473.200, Valor Integralizado R$: 7.473.200,00, Participação %: 35%; DECARLOS INVESTIMENTOS 
LTDA, Nº de Quotas: 4.270.400, Valor Integralizado R$: 4.270.400,00, Participação %: 20%; GOLF ENGENHARIA E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA, Nº de Quotas: 1.067.600, Valor Integralizado R$: 1.067.600,00, Participação %: 5%. Total de Nº de Quo-
tas: 21.352.000, Total do Valor Integralizado R$: 21.352.000,00, Total do Participação %: 100%. Encerramento: Nada mais. 
CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA. por Marcos Zanin Mauro, Marcio Zanin Mauro e Marcel Zanin Mauro; ALPAN COMÉR-
CIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. por Rosa Maria Mauro Battistuzzi; DECARLOS INVESTIMENTOS LTDA. por Jose Emilio Pessa-
nha; GOLF ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. por Jonas de Almeida Federighi Junior

Abioye Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/ME nº 14.264.133/0001-80 - NIRE 35.300.502.655 

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 15.10.2020 
Data, Hora, Local: 15.10.2020, às 10hs., na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar, parte, 
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Marcos Moretti, Secretário: Douglas 
Shibayama. Deliberações aprovadas: 1. O aumento do capital social, por subscrição privada, no valor 
R$2.264.490,30, com a emissão de 214.035 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$10,58, fi xado de acordo com os parâmetros do Artigo 170, §1º, inciso II da Lei das S/A (“Aumento de Ca-
pital”). 1.1. A acionista Holding Sete Lagoas Participações Societárias Ltda. subscreveu e integralizou, neste ato, a to-
talidade do Aumento de Capital, conforme Boletim de Subscrição, mediante a capitalização de créditos oriundos de 
AFACs realizados até junho de 2020, devidamente contabilizados nas demonstrações fi nanceiras da Companhia. 1.2. 
A Acionista BSO Investimentos S.A., nos termos do Artigo 171 da Lei das S/A, renunciou ao direito de preferência que 
lhe assiste para a subscrição das novas ações ordinárias emitidas. 1.3. As novas ações ordinárias emitidas em conexão 
com o Aumento de Capital são idênticas às ações ordinárias já existentes e conferirão os mesmos direitos aos seus ti-
tulares. 2. Tendo em vista o Aumento de Capital, o Artigo 4º do Estatuto Social é alterado e passa a vigorar com a se-
guinte redação: “Artigo 4º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 13.593.712,30, representa-
do por 11.543.257 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 3. A renúncia apresentada pelo Sr. Douglas 
Shibayama, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 0025668109, CPF/ME nº 287.502.788-35, residente e domicilia-
do em São Paulo/SP, do cargo de Diretor da Companhia. 4. Reelegeram o Sr. Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, 
advogado, RG nº 5.772.152, CPF/ME nº 448.215.738-49, residente e domiciliado em São Paulo/SP, como membro para 
a Diretoria, com mandato de 03 anos a partir da presente data. 4.1. Elegeram os novos membros para a Diretoria, com 
mandato de 03 anos a partir da presente data: (i) Fernando Barretto Bergamin, brasileiro, casado, administrador, 
RG nº 19.124.124-6, CPF/ME nº 175.627.108-99; e (ii) Sr. Marcelo de Andrade, brasileiro, casado, administrador, RG 
nº 17.641.048, CPF/ME nº 076.244.538-60, ambos residentes e domiciliado em São Paulo/SP. 4.2. Todos os Diretores 
tomam posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Atas de Reu-
niões da Diretoria, ocasião em que declaram, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer atividade mercantil. 5. Autorizaram a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias à efetiva im-
plementação das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.10.2020. Acionistas: (a) Holding 
Sete Lagoas Participações Societárias Ltda., e (b) BSO Investimentos S.A., ambas representada pelos Srs. Marcos Mo-
retti e Douglas Shibayama. JUCESP nº 549.760/20-9 em 23.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AMATA S.A. - CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 14.12.2020

Data, Hora, Local: 14.12.2020, às 14 horas, na sede social, Rua Henri Dunant, 873, 9º andar, conjunto 907, Chácara Santo 
Antônio, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Senhor Dario Ferreira Guarita Neto; 
Secretário, Senhor Alexsandro Martins Holanda. Deliberações Aprovadas: Por maioria de votos, com abstenção da 
acionista Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG: (i) a subscrição e integralização pela Companhia de debêntures 
privadas de emissão de sua subsidiária integral AMATA na Cidade S.A., no valor total de R$ 20.000.000,00, conforme 
principais termos e condições descritos a seguir; e (ii) o voto favorável da Companhia, na Assembleia Geral da Amata na 
Cidade S.A., à emissão das debêntures antes referidas. Todas as debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1,00, serão 
emitidas sem prêmio de emissão, sendo autorizada a manutenção em tesouraria e/ou cancelamento, a qualquer tempo, 
daquelas que não forem efetivamente colocadas. A subscrição e a integralização serão realizadas pela subscritora AMATA 
S.A., em moeda corrente nacional, em 3 tranches, conforme demonstrado na tabela a seguir: Serie única - Tranche 01: 
9.000.000,00; Tranche 02: 6.000.000,00; Tranche 03: 5.000.000,00; Total: 20.000.000,00. As debêntures serão 
privadas, nominativas, conversíveis em ações da emissora AMATA na Cidade S.A., a critério da subscritora, no 
vencimento, ou antecipadamente, se houver um Evento de Liquidez (subscrição ou aquisição de ações da companhia 
emissora por terceiro, não acionista). Havendo um Evento de Liquidez, a taxa de conversão será equivalente ao preço de 
aquisição ou ao preço unitário de emissão das ações da companhia emissora subscritas ou adquiridas por terceiro, 
conforme o caso. Não havendo Evento de Liquidez e caso a AMATA S.A. opte por converter as debêntures no termo fi nal 
do prazo de vencimento, a taxa de conversão será equivalente ao valor patrimonial da ação apurado no último balanço 
anual aprovado pelos acionistas. A conversão das debêntures não será automática em nenhum caso, sendo certo que a 
conversão, ou não, das debêntures deverá ser deliberada pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral de 
Acionistas. Adicionalmente, as debêntures terão os seguintes parâmetros: Prazo de Vencimento Final (principal e 
juros remuneratórios): 31/12/2023. Juros Remuneratórios: Sobre as Debêntures incidirão juros de 6,84% ao ano, 
calculado pro rata temporis a partir da data de integralização até a data do efetivo pagamento. Correção Monetária: O 
valor nominal das Debêntures fi cará sujeito à correção monetária anual, pela variação acumulada do IPCA [Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo], a partir da data de integralização até a data do efetivo pagamento. Juros Moratórios: A taxa de 
juros será elevada de 1% ao mês, independentemente de aviso, interpelação, notifi cação judicial ou extrajudicial, no caso 
de impontualidade no pagamento dos juros ou do principal atualizado das Debêntures, nas épocas em que forem devidos, 
calculados pro rata temporis desde a data do vencimento da obrigação não cumprida até a data da regularização desta 
obrigação, incidente sobre as parcelas não pagas. Carência e Amortização: As Debêntures serão amortizadas da 
seguinte forma: pagamento único no vencimento fi nal das debêntures. Vencimento Antecipado: A Subscritora poderá 
declarar antecipadamente vencida as Debêntures na ocorrência de Evento de Liquidez na Emissora e/ou acordo majoritário 
dos sócios da Subscritora. Resgate Antecipado: A Emissora poderá resgatar antecipadamente as Debêntures, total ou 
parcialmente, por seu valor nominal atualizado acrescido dos Juros Remuneratórios calculados até a data do efetivo 
pagamento do resgate antecipado, mediante notifi cação prévia de 60 dias. A subscrição e integralização da primeira 
tranche pela Companhia fi ca, neste ato, autorizada e aprovada. Adicionalmente, os acionistas delegam ao Conselho de 
Administração da AMATA a anuência da subscrição e integralização das demais tranches pela Companhia, com aprovação 
majoritária de 75% dos membros que compõem o conselho de administração da Companhia, o acompanhamento do 
processo de emissão e o cumprimento pela equipe de gestão dos marcos de negócio necessários para o uso dos seus 
respectivos recursos. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 14.12.2020. Acionistas: Amata Investimentos e Participações 
S.A., por Dario Ferreira Guarita Neto e Alexsandro Martins Holanda; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, por Rodrigo 
Correia Barbosa; Brasil Agronegócio – Fundo de Investimento em Participações e Brasil Sustentabilidade – Fundo de 
Investimento em Participações, ambas por Tomaz Grisanti de Moura e Ronaldo Luis Kiyoshi Hirata; Aquila Waldinvest III 
GMBH & CO. KG, por Daniel Coelho Moreira; URBIS – Fundo de Investimento em Participações, e AKKA Fundo de 
Investimento em Participações, ambos por Alexandre Quintas da Rocha Braga e Marta Zaidan de Campos Lilla. Alexsandro 
Martins Holanda - Secretário. JUCESP nº 2.090/21-1 em 07.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 27.11.2020
Data, Hora, Local: 27.11.2020, às 14 hs, na sede, Rua Henri Dunant, 873, 9º andar, conjunto 907, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Dario Ferreira Guarita Neto; 
Secretário, Alexsandro Martins Holanda. Deliberações Aprovadas: Aprovaram, por maioria de votos, com abs-
tenção da acionista Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, a venda do ativo fl orestal situado no Mato Grosso 
do Sul e de propriedade da controlada APE1 Plantio de Floresta Exótica S.A. para a Hancock Natural Re-
source Group, INC., pelo valor mínimo de R$ 125.000.000,00, descontados os efeitos de eventuais ajustes advin-
dos da due diligence. Será descontado, também, o fl uxo de caixa líquido da operação que ocorrer no segundo se-
mestre de 2020, que fora contemplado na avaliação, mas que fi cará no caixa da controlada. Este desconto será com-
posto principalmente do valor recebido da Suzano pela venda da fl oresta em pé no ano de 2020, líquido do valor 
pago aos proprietários de terras e investimento na fl oresta no mesmo período. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 27.11.2020. Acionistas: Amata Investimentos e Participações S.A., por Dario Ferreira Guarita Neto e 
Alexsandro Martins Holanda; BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, por Rodrigo Correia Barbosa; Brasil 
Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações, por Tomaz Grisanti de Moura e Ronaldo Luis Ki-
yoshi Hirata; Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações, por Tomaz Grisanti de 
Moura e Ronaldo Luis Kiyoshi Hirata; Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, por Daniel Coelho Moreira; UR-
BIS - Fundo de Investimento em Participações, por Alexandre Quintas da Rocha Braga e Marta Zaidan de 
Campos Lilla e AKKA Fundo de Investimento em Participações, por Alexandre Quintas da Rocha Braga e 
Marta Zaidan de Campos Lilla. JUCESP nº 2.091/21-5 em 07.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alto das Perdizes Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ: 28.113.239/0001-97 - NIRE: 35.235.050.767
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 04.01.2021, 16h04min, na sede, Avenida Sumaré, 1421, Pavimento Superior, Sala 16, São Paulo/SP. Pre-
senças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcos Zanin Mauro, Secretário: Carlos Mauaccad. Deliberações 
aprovadas: 1) Do balanço patrimonial e do resultado econômico relativas ao exercício fi ndo em 31.12.2020, nos termos do ar-
tigo 1.078 e seu inciso I, do Código Civil. 2) Em consonância com o Artigo1082, inciso II, do Código Civil, da Redução de Capital 
Social, de R$ 57.524.000,00 para R$ 35.524.000,00, totalizando uma redução de R$ 22.000.000,00. O valor ora aprovado, será 
devolvido aos sócios conforme disponibilidade fi nanceira da Sociedade, cabendo a cada sócio o seguinte valor: À sócia Vila 
Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda, a importância de R$ 11.000.000,00, como diminuição do capital social. À sócia 
Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda, a importância de R$ 11.000.000,00, como diminuição do capital social. 
Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: Clausula 5ª. O Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, 
é de R$ 35.524.000,00 dividido em 35.524.000 quotas com o valor nominal de R$ 1,00 cada, distribuído entre os sócios da se-
guinte forma: Sócio Quotista: Vila Oeste Empreendimentos Imobiliarios Ltda, Nº de Quotas: 17.762.000, Valor Inte-
gralizado R$: 17.762.000,00, Participação %: 50%; Sócio Quotista: Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliarios 
Ltda, Nº de Quotas: 17.762.000, Valor Integralizado R$: 17.762.000,00, Participação %: 50%. Total de Nº de Quotas: 
35.524.000, Total do Valor Integralizado R$: 35.524.000,00, Total da Participação %: 100%. Nada mais. Exto Amarilis 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Carlos Mauaccad e Antonio Roberto de Matos, Vila Oeste Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. por Rosa Maria Mauro Battistuzzi, Rodrigo Mauro, Marcos Zanin Mauro e Marcio Zanin Mauro.

Companhia Província de Securitização
CNPJ/MF nº 04.200.649/0001-07 - NIRE 35300546547 - Companhia Aberta - RG CVM 01942-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 18/11/20, 16h, de forma digital, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 550, 4° andar, 
SP/SP. Presenças: presença de todos os Conselheiros. Composição da Mesa: Presidente; Ana Luisa Carchedi, que 
convidou Monica Miuki Fujii, para secretariá-la. Convocação: A convocação foi realizada de acordo e na forma exigida pelo 
Artigo 19º, §1º do Estatuto Social. Forma da Ata: Forma sumária. Deliberações: 1. Os conselheiros decidiram, por 
unanimidade, eleger: (i) para o cargo de Diretora de Securitização e para o cargo de Diretora de Relação com Investidores, de 
forma cumulativa, a Sra. Monica Miuki Fujii, RG nº 16.119.511-8 SSP-SP e CPF nº 075.457.968-96; (ii) para o cargo de 
Diretora de Compliance a Letícia Viana Rufino, RG 44.979.706-5 e CPF sob o nº 332.360.368-00; e (iii) para o Cargo de 
Diretora sem Designação Específica (Finanças) a Sra. Priscila Da Rocha Ferreira, RG 41.905.309-8 e CPF nº 327.350.158-82, 
cujos mandatos dos dirigentes acima mencionados vigorará até a realização da RCA, que ocorrerá em abril de 2021. 
Os eleitos tomaram posse nesta data, conforme assinatura de termo de posse no Livro de Atas da Diretoria. Nada mais 
havendo a tratar. Encerramento: Sr. Luis Felipe Carlomagno Carchedi, deixa a Diretoria da Companhia após memorável 
passagem, bem como agradecer os serviços prestados pelo Sr. Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi. Nada mais. SP, 
18/11/20. Ana Luisa Cavalcanti Carchedi - CPF n° 021.910.270-83 - Conselheira/Presidente; Monica Miuki Fujii - CPF n° 
075.457.968-96 - Conselheira/Secretária. Guilherme Duarte Haselof - CPF nº 004.051.050-61 - Conselheiro. Visto: Patrícia 
Brasil Claudino - OAB SP N° 198.281. JUCESP nº 545.784/20-7 em 23/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 (a “Companhia”)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/10/2020
1. Data, hora e local: No dia 26/10/2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade e estado de São Paulo, na Rua 
Pamplona, nº 818, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP 01405-001. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital 
social. 3. Mesa: Presidente: Henry Moreira Semer; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 4. Convocação: Dispensada, nos termos 
do artigo 124, § 4° da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade das acionistas da Companhia. 5. Ordem do dia e deliberações: 
(i) Considerando que em 23/10/2019 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE de 23/10/19”) que aprovou a redução 
do capital social em até R$ 90.000.000,00; e (ii) Considerando que as reduções de capital social realizadas até a presente data somam  
R$ 59.500.000,00, as acionistas decidem consolidar o capital social da Companhia nos seguintes termos: 5.1. Aprovar a consolidação da 
redução do capital social da Companhia por encontrar-se excessivo em relação ao seu objeto social (artigo 173 da Lei nº 6.404/1976), e por 
consequência a redução do número de ações no montante de R$ 59.500.000,00, com o cancelamento de 52.260.474 ações ordinárias, 
passando o capital social da Companhia de R$ 126.615.367,11 para R$ 67.115.367,11, representado por 87.266.328 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. 5.2. A redução do capital social, aprovada na AGE de 23/10/19 e consolidada por meio da presente ata, 
resultou na restituição de R$ 59.500.000,00 aos acionistas da Companhia, na proporção da participação de cada uma delas no capital social 
da Companhia, na quantia média de R$ 0,874958 por ação, realizada pela Diretoria em moeda corrente nacional, nos termos estabelecidos 
no artigo 174 da Lei nº 6.404/76. 5.3. Em consequência, considerando que o valor da redução do capital social da Companhia consolidado é 
de R$ 59.500.000,00, aprovar que a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passe a ser a seguinte: “Artigo 5º - O capital social 
da Companhia é de R$ 67.115.367,11, dividido em 87.266.328 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.4. Por fim, as 
acionistas decidem consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma do Anexo I da presente ata. 5.5. A lavratura e 
publicação com omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 
130, § 1º e 2º da Lei n° 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. (aa) Henry Moreira Semer - Presidente, Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Acionistas presentes: 
GP Real Properties A, LLC, por seus representantes legais, GP Real Properties B, LLC, por seus representantes legais, GP Real Properties 
C, LLC, por seus por seus representantes legais e GPRE - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por sua gestora GP 
Investimentos Ltda., por seus representantes legais. Confere com o original lavrado em livro próprio. Henry Moreira Semer - Presidente; 
Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. JUCESP nº 528.397/20-5 em 09/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.  
Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Outubro de 2020. RE Desenvolvimento Imobiliário S.A. -  
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605. Estatuto Social: Capítulo I - Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A RE Desenvolvimento 
Imobiliário S.A. é uma sociedade anônima, que se regerá pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais 
aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto: (a) a gestão e administração de bens imóveis próprios e de terceiros; e (b) participação 
em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, conjunto 92, e pode, por deliberação do Conselho de Administração, 
abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.  
Artigo 4º - O prazo de duração será por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social da Companhia 
é de R$ 67.115.367,11, dividido em 87.266.328 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º - O capital social da Companhia 
será representado exclusivamente por ações ordinárias nominativas. § 2º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até 
500.000.000 de ações, ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará 
as condições da emissão. § 3º - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações em favor 
dos administradores e empregados, ou às pessoas naturais que prestem serviços à sociedade sob seu controle. § 4º - A não realização, pelo 
subscritor, do valor subscrito nas condições previstas no boletim ou na chamada, fará com que o mesmo fique, de pleno direito, constituído em 
mora, para fins dos artigos 106 e 107 da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo 
com a variação do IGP-M na menor periodicidade legalmente admitida, além dos juros de 12% ao ano, pro rata temporis e multa correspondente 
a 10% do valor da prestação em atraso, devidamente atualizada. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 6º - A Assembleia Geral tem poderes 
para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 
Artigo 7º - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e, em sua falta ou impedimento, pelo 
Diretor Presidente e, em sua falta ou impedimento, por qualquer acionista. § Único - O Presidente da Assembleia escolherá um ou mais 
secretários. Artigo 8º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 primeiros meses ao término do exercício social, cabendo-lhe 
decidir sobre as matérias de sua competência, previstas em lei. Artigo 9º - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os 
interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas, nos casos previstos em lei e neste Estatuto. § Único - Dependerá da aprovação 
da Assembleia Geral Extraordinária a prática dos seguintes atos societários, além de outros previstos na Lei nº 6.404/76: a. reforma do estatuto 
social; b. transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação; c. emissão de debêntures; d. aprovação da 
recompra, amortização e/ou resgate de ações pela Companhia. Capítulo IV - Administração da Companhia: Artigo 10 - A Companhia será 
administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. § Único - A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração 
dos Administradores, que será distribuída de acordo com o disposto no artigo 15, inciso V, deste Estatuto. Artigo 11 - O Conselho de Administração 
será composto por no mínimo 3 e no máximo 4 membros, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer 
tempo, com mandato de 1 ano, permitida a reeleição. § 1º - Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura 
do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Artigo 12 - O Conselho de Administração terá um Presidente que será eleito, anualmente, pela 
maioria de votos de seus membros, sendo a primeira eleição realizada imediatamente após a posse destes. § Único - As vagas de Conselheiro, 
não havendo suplente, poderão ser preenchidas pelo Conselho de Administração até a primeira Assembleia Geral que deliberará sobre o 
preenchimento da vaga, cujo substituto completará o mandato do substituído. Artigo 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu Presidente, ou pela 
maioria de seus membros, através de carta, telegrama, telex ou pessoalmente. Artigo 14 - O Conselho de Administração se instalará, funcionará 
e deliberará validamente pelo voto favorável da maioria de seus membros eleitos, cabendo ao Presidente, além do seu voto pessoal, o de 
desempate, ressalvado o disposto no Parágrafo 1º deste artigo, em relação ao qual não prevalecerá o voto de desempate. § 1º - As deliberações 
sobre as matérias abaixo relacionadas (e, no que couber, o voto favorável do representante da Companhia nas Assembleias Gerais e outros 
órgãos societários das sociedades controladas ou coligadas da Companhia, direta ou indiretamente) dependerão da aprovação de 3 dos 
membros do Conselho de Administração: a. emissão de bônus de subscrição; b. critérios gerais de remuneração e política de benefícios 
(benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas vendas) da administração e dos funcionários de escalão superior (como tal entendidos os 
superintendentes ou ocupantes de cargos de direção equivalentes) da Companhia e de sociedade em que a Companhia houver efetuado 
investimento; c. política de remuneração e de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas vendas) da administração e dos 
funcionários em geral de sociedade em que a Companhia houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, 
pela Companhia, ou coligadas a suas controladas; d. aprovação do orçamento anual da Companhia e de seu plano de investimentos; e. 
aprovação de quaisquer negócios ou contratos entre a Companhia e seus acionistas e/ou administradores (e os sócios, direta ou indiretamente, 
dos acionistas da Companhia); f. aprovação de quaisquer contratos de longo prazo entre a Companhia e seus clientes, fornecedores, prestadores 
de serviços e outras entidades com que mantenha relacionamento comercial, ou suas prorrogações, entendidos como tal os contratos com 
prazo de duração maior do que um ano; g. decisões relativas à política de investimentos da Companhia e das sociedades em que a Companhia 
houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas e suas controladas;  
h. decisões relativas à estrutura de capital da Companhia e das sociedades em que a Companhia houver efetuado investimento ou das 
companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas à mesma ou a suas controladas; i. aprovação dos negócios 
jurídicos e deliberações referidas neste artigo pelas controladas da Companhia ou sociedades a elas coligadas; § 2º - As decisões do Conselho 
de Administração constarão de ata que será assinada pelos presentes. Artigo 15 - Compete ao Conselho de Administração: I - fixar a orientação 
geral dos negócios da companhia; II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito 
dispuser o estatuto; III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; IV - convocar a assembleia geral quando julgar conveniente, ou 
no caso do artigo 132; V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; VI - manifestar-se previamente sobre atos 
ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de 
subscrição; e VIII - escolher e destituir os auditores independentes. § 1º - Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das 
reuniões do conselho de administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 2º - A escolha e a destituição 
do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do artigo 141, § 4º, se houver. 
Artigo 16 - A Diretoria será composta de 1 Diretor Presidente, 2 Diretores sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, 
eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato de até 3 anos. § 1º - Ocorrendo vacância de 
cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em 
qualquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos. § 2º - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei, o Estatuto 
Social e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. § 3º -  
A Diretoria poderá, ainda, designar um dos seus membros para representar a Companhia em atos e operações no país ou no exterior, ou 
constituir um procurador apenas para a prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta 
Comercial, se necessário.” Artigo 17 - Compete aos Diretores, observado o disposto neste Estatuto Social quanto à representação da Companhia 
e aprovações prévias da Assembleia Geral: (i) cumprir as determinações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; (ii) convocar, 
instalar e presidir as reuniões da Diretoria; (iii) supervisionar todos os negócios e atividades da Companhia; (iv) supervisionar a implementação 
dos planos e orçamentos aprovados pela Assembleia Geral; e (v) transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, compromissos, contrair obrigações, 
fazer aplicações financeiras, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis e conceder garantias, assinando os respectivos termos e contratos. 
Artigo 18 - Todos os documentos que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia 
deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Companhia, ser assinados: (i) por 2 Diretores; ou (ii) por 1 Diretor em conjunto com  
1 procurador nomeado nos termos do Artigo 19, ou (iii) por procuradores nomeados nos termos do Artigo 19. § Único. A Companhia poderá 
ser representada por 2 procuradores em casos específicos previamente aprovados pela Diretoria. Artigo 19 - As procurações outorgadas pela 
Companhia deverão ser assinadas por 2 Diretores, bem como especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da 
assunção das obrigações de que trata o Artigo anterior e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 5 anos. O prazo previsto neste Artigo 
não se aplica às procurações outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.  
Artigo 20 - É vedado aos Diretores e aos procuradores obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar 
atos de liberalidade em nome da Companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 21 - A Companhia terá um Conselho Fiscal integrado por 
3 membros efetivos e igual número de suplentes, de funcionamento não permanente, cuja instalação e atribuições obedecerão o disposto na 
Lei n° 6.404/76. Capítulo VI - Exercício Social, Balanço e Resultados: Artigo 22 - O exercício social terá a duração de 1 ano, e terminará 
no último dia do mês de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao fim de cada exercício social serão elaborados, com base na escrituração 
mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados, demonstrações do resultado do exercício e demonstrações dos fluxos de caixa, simultaneamente em moeda corrente nacional. 
§ Único - A qualquer tempo, o Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta  
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 24 - Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. § 1º - Sobre o lucro 
remanescente apurado na forma do caput deste artigo, será calculada a participação estatutária dos administradores, até o limite máximo legal. 
§ 2º - Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o parágrafo anterior, destinar-se-á: a. 5% para a reserva legal, até atingir 
20% do capital social integralizado; b. Do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o parágrafo anterior e ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, destinar-se-ão 25%, para pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas, respeitado 
o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º. § 3º - Efetuada a destinação do valor à reserva legal, e atendida a distribuição prevista no parágrafo 
anterior, 71,25% do lucro líquido será destinado, na forma do artigo 194 da Lei nº 6.404/76, com limite máximo da reserva de até 100% do 
capital social, a uma reserva para realização de novos investimentos, respeitado em qualquer caso o limite global do artigo 199 da mesma lei.  
Capítulo VII - Arbitragem: Artigo 25 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou  
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades 
por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, do Regulamento 
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. Capítulo VIII - Liquidação: Artigo 26 - A Companhia entrará em liquidação nos casos 
previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação. § Único - O Conselho 
de Administração nomeará o liquidante, e as formas e diretrizes a seguir e fixará os seus honorários. Capítulo IX - Disposições Gerais:  
Artigo 27 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contando da data em que tenham sido  
postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Artigo 28 - A Companhia observará os acordos de acionistas  
registrados na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações 
contrárias aos respectivos termos e ao Presidente da Assembleia Geral e abster-se de computar os votos lançados contra os mesmos acordos. 
Artigo 29 - A Companhia, em caso de abertura de seu capital, obriga-se perante Fundo de Investimento em Participações, conforme a  
Instrução CVM nº 391, de 16/07/2003, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado  
de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa.

BANCO PAULISTA S.A.

CNPJ nº 61.820.817/0001-09 - NIRE 3.530.003.478-3
Convocação - Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a Realizar-se em 20 de janeiro de 2021

Ficam convocados os acionistas do Banco Paulista S.A., para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social da Companhia, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 2º andar, no dia 20/01/2021 às 11h, em primeira chamada, e às 11:30h em segunda chamada, com qualquer quórum,
para tratar das seguintes matérias constantes da ordem do dia: I - rerratifi car a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03/12/2020,
com os seguintes objetivos: a) regularizar o atendimento legal para convocação da referida Assembleia; b) retifi car o artigo 16 do Estatuto Social;
c) ratifi car demais itens da Assembleia de 03/12/2020; d) outros assuntos. SP, 12/01/2021. Marcelo de Toledo Guimarães - Diretor Presidente.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1122251- 38.2016.8.26.0100 ( U-1432 ) A Doutora
Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Espólio de Antonio Mestieri Domingos, Nair Eloah Lemos Mestieri, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Thalles
Siqueira Martins ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel designado
como apartamento n. 106, localizado no 10º andar do Edifício Marina IV , situado na Rua Basilio da Cunha,
n. 1115, Vila Deodoro, Cambuci - São Paulo/SP., contribuinte n. 035.054.0158-7, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 12 e 13/01

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-
SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1078224- 04.2015.8.26.0100 ( U-
948) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e
Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Pedro Batistella, Fabiano Iglesias,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Celeste
Martins ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declarração de domínio do imóvel localizado na
Rua Amarais, 252, Vila Formosa - São Paulo - SP .,
com área de 181,19ms2., contribuinte n. 116.134.0030-
5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

J - 12 e 13/01

2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1052297-02.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRÉ RICARDO PINI PEDROCHI E S/M CLAUDIADA SILVA DUARTE,
GILBERTO RIBEIRO GABRIEL E S/M ANGELA MARIA SCIMANNA GABRIEL, SUELY DE OLIVEIRA,
MANSUR DIB FILHO E S/M NEIDE IARA DIB, EDUARDO MIKIO SATO E S/M REGINA SANDA SATO,
MARTA DA ROCHA DE ARAÚJO E S/M WAGNER ENEIASDE ARAÚJO, RITA CELIA LOPES SATO E
S/M MARCOS HIROSHI SATO, ROSANGELA RAMALHO ROSA, ALEXANDRE DIORIO, MARCIA
PAULINO FONSECA, DEVAIR FURINI E S/M MARLI DUALIBY FURINI, SUELY DE OLIVEIRA, EDGARDA
CUNHA C IDADE e CLAUDIA DA SILVA DUARTE, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Juan Carlos Pierola Helguero e Ana Neta
Alencar Pierola ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na
Requer-se e a titularidade de domínio do imóvel de transcrição nº 36.256 do 9º Oficio de Registro de Imóveis,
situado na Rua Morro Azul, nº 38,antiga Rua 23, lote 15 da quadra 35, Vila Guilherme, Sao Paulo/SP, cep
03543-110, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. J - 12 e 13/01

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 100ª Série da 4ª Emissão 

da Isec Securitizadora S.A, a ser Realizada em 01 de Fevereiro de 2021 - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 100ª série da 4ª 
emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securiti-
zadora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral 
(“Assembleia”), a ser realizada em 01 de fevereiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente 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. Autorização para transferência do valor retido na Conta do Patrimônio Separado no montante 
de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) a título de Garantia Financeira Adicional, conforme estipulado 
na cláusula 2.8.11 do Termo de Securitização, para conta vinculada de nº 660-2, Agência 3374 no Banco Bradesco 
(237) aberta conforme Contrato de Prestação de Serviços de Depositário, assinado em 13/07/2020; e, B. Autorização 
para Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar a delibe-
ração acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitização, e de quaisquer 
outros documentos que se façam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais: O material ne-
cessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; 
(ii) no site do agente fi duciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em pri-
meira convocação, mediante a presença de investidores que representem no mínimo metade dos CRI em circulação e 
em segunda convocação por qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira convocação ou em 
qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação detidos pelos Titulares 
de CRI presentes. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas im-
postas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador 
da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titula-
res dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de co-
nexão via internet, sendo certo que o link de acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por correio eletrô-
nico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem solicitação para gestao@isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br. 
Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar, junto com a solicita-
ção do link para acesso à assembleia, os documentos de identifi cação, e demais documentos necessários para a comprova-
ção de poderes e titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: 
juridico@isec.com.br; gestão@isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 

São Paulo, 09 de janeiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA E
GESTÃO INTEGRADA DE NEGOCIOS E SERVIÇOS, inscrito no cadastro nacional de
pessoas jurídicas nº 33.240.723/0001-17 com sede na Capital do Estado de São Paulo,
na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03 – Vila União - CEP: 03683-030, São Paulo/SP,
através de seu presidente em exercício, Sr. Lucas Henrique Gonçalves e Silva  e dos
poderes que lhe são conferidos pelo artigo 38, parágrafo 2º da Lei nº 5.764/71, pelo
presente EDITAL e na forma de seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus
cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 30° do
Estatuto Social, que se realizará na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03  – Vila União -
CEP: 03683-030, São Paulo/SP, em 26 de janeiro de 2021, em 1ª convocação às
18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 19h00, com a
metade mais um dos associados; e em 3ª e última convocação às 20h00, cuja
realização depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberação
de assuntos de interesse da Cooperativa e de seus associados, conforme a seguir:
ORDEM DO DIA I -   Eleição para cargo de Presidente; II –  Eleição para o cargo
conselho de Administração; III – Eleição para o cargo do conselho Fisca;l  IV – Demais
Assuntos do Interesse para os Cooperados . São Paulo, 26 de janeiro de 2021.

Lucas Henrique Gonçalves e Silva – Presidente.
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Edital de Citação Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Proc nº 1055134-98.2014.8.26.0100 
(USUC 433) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)(s) José Pinto Moraes, Maria Joaquina de Moraes, Lucas Carneiro da Fonseca, Mário Nogueira 
Porto, Maria Christina Periotto Porto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Reynaldo Domingos Spina e Elisabeth Regina 
Marques Spina ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Rua Doutor João Batista de Lacerda, nº 337 - Belenzinho - São Paulo SP, com área de 365,70 m², contribuinte  

dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
B 13 e 14/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039929-36.2020.8.26.0100  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dayse Carvalho de 
Salles, CPF 956.118.438-91, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Condomínio 
Edifício Perdizes First Class, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 97.947,3 
(13.07.2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais 
cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, 

de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). 
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, 
independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o 

                    B 13 e 14/01

Mater Part Empreendimentos S/A
CNPJ Nº 06.021.938/0001-74 - NIRE Nº 35.300.199.162

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Instalação: 29/09/2020, às 11:00 horas, na Rua São Paulo Anti-
go, 339 - apartamento 3, São Paulo/SP. Presença: 100% Capital 
Social. Mesa: José Fernando Gullo - Presidente; Elinete Luiza 
Souto - Secretária. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”:
1) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado e demais 
Demonstrações Financeiras do ano calendário 2019, publicado 
nos jornais “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e O Dia SP”, 
no dia 29/09/2019. 2) Eleição da nova diretoria para o triênio 
outubro 2020 a setembro 2023, reeleito para o cargo de Diretor 
Presidente - José Fernando Gullo, CPF nº 042.664.988-53 e RG nº 
2.681.112 - SSP/SP, e também por si como acionista pessoa físi-
ca; e eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específi ca 
- Alexandre Buccelli, CPF nº 190.907.508-60 e RG nº 22.607.653-
2 - SSP/SP. Foi fi xado a título de pró-labore para o Diretor Presi-
dente R$ 2.000,00 e para o Diretor Sem Designação o valor de R$ 
1.500,00 mensalmente na forma estatutária vigente. Nos termos 
do artigo 53, Inciso II do Decreto 1.800, de 30/01/1980, os Direto-
res eleitos tomam posse dos seus respectivos cargos na data de 
01/10/2020 e declaram sob as penas da lei não estarem incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer 
as atividades mercantis. Declaração de Desimpedimento: Os di-
retores ora eleitos declaram sob as penas da Lei, que não estão 
impedidos por lei especial, de exercer a administração da socie-
dade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi-
cos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as re-
lações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Enceramento: 
Formalidades legais foram devidamente arquivadas e registradas 
na JUCESP nº 000.785/21-0 em 04/01/2021.



Esporte
Jornal O DIA SP

Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética
abre calendário nacional de 2021

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 13 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.

A Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) elaborou seu
calendário de competições de
2021, levando em conta os
eventos marcados pela World
Athletics e pela Atletismo Sul-
Americano (novo nome da
Consudatle).  As incertezas
provocadas pela pandemia da
COVID-19 sempre podem cau-
sar mudanças no calendário e
sedes, mas a divulgação permite
que também as Federações Es-
taduais possam ter parâmetros
para definir seus torneios.

A Copa Brasil Caixa de Mar-
cha Atlética deve abrir o campe-
onato nacional do ano nos dias 6
e 7 de março, em sede ainda a ser
definida. Foram marcadas ainda
as edições da Copa Brasil Caixa

de Provas Combinadas e a Copa
Brasil de Meio-Fundo e Fundo,
ambas para os dias 10 e 11 de
abril, no Centro Nacional de De-

senvolvimento do Atletismo
(CNDA), na cidade de Bragança
Paulista (SP).

O Grande Prêmio Brasil Cai-

xa e o Troféu Brasil Caixa de
Atletismo, as mais importantes
competições anuais da CBAt,
estão previstas para o dia 30 de
maio e para o período de 3 a 6 de
junho, respectivamente, em lo-
cais a serem definidos.

Os Campeonatos Brasileiros
também têm datas marcadas: o
Sub-20 deverá ocorrer de 21 a 23
de maio, o Sub-18, de 17 a 19 de
setembro, e o Sub-16, de 1º a 3
de outubro. As sedes serão co-
municadas posteriormente.

Das competições nacionais,
apenas a Copa Brasil Caixa de
Cross Country e o Brasileiro
Sub-23 não têm datas nem locais
definidos ainda. A Caixa é a Pa-
trocinadora Oficial do Atletismo
Brasileiro.

F
ot

o/
 W

ag
ne

r 
C

ar
m

o

Não existe melhor manei-
ra de começar uma temporada
buscando o bicampeonato des-
de a primeira etapa. E foi o que
fez Alberto Otazú (AVSP/Bi-
anchi Automóveis/Cardoso
Funilaria e Pintura/No Fire
Services/Rolley Ball/Speed
Truck/TS Sports) no último
fim de semana, quando repe-
tiu a performance de 2020 no
fechamento do SM Kart Com-
petition, para se tornar o pri-
meiro campeão da categoria
Graduados. Ele novamente fez
barba, cabelo e bigode, ao lar-
gar da pole position no Kartó-
dromo Granja Viana (Cotia/
SP), estabelecer a volta mais
rápida do dia (58s993) e ven-
cer com 7s004 de vantagem
sobre Rogério Cebola. Os ou-
tros vencedores foram Marco
Verga (Super Sênior), Laila
Almeida (Graduadas Femini-
no), Gabriela Bugallo (Nova-
tas Feminino), Marcela Gabri-
ela (Estreantes Feminino),
Matheus Firmino (Novatos
Masculino), Marcelo Cama-
cho (Estreantes Masculino).

“Foi gostoso começar o
campeonato de 2021 desta ma-
neira e ainda subindo no pódio
com o ‘Cebola’, meu apoiador
e amigo. Quero cumprimentar
o Nenê (Valdo Gregório) pelo
excelente grid em todas as cin-
co corridas e pelo sucesso na
promoção do campeonato”,
comentou Otazú, destacando
que na corrida principal, que
venceu, o grid foi de 33 kar-
tistas. No total, 127 pilotos
estiveram competindo em sete
categorias do SM Kart Com-
petition.

Os seis primeiros na Gra-
duados foram: 1) Alberto Ota-
zú, 17 voltas em
18min05s093; 2) Rogério
Cebola, a 7s004; 3) Marcos
Takuma, a 13s406; 4) Everton
Carajeleascow, a 15s374; 5)
Rodrigo Oliveira, a 15s574;
6) Marco Verga, a 19s831.

Os seis primeiros na Su-
per Sênior foram: 1) Marco
Verga, 2) Wnderley Borges;
3) Luiz Gouvêa; 4) Wilton Jr;
5) Wagner Botelho; 6) Valdo

SM Kart
Competition:

Campeão, Alberto
Otazú começa

temporada vencendo
Total de 127 pilotos estiveram na primeira etapa, sendo
33 na principal prova
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Alberto Otazú

Gregório.
Os seis  primeiros na

Graduadas Feminina foram:
1) Laila Almeida, 16 voltas
em 18min00s108; 2) Vanes-
sa Vieira, a 7s726; 3) Eve-
lyn Saizaki, a 8s911; 4) Gra-
zielle Gonçalves, a 32s618;
5) Fernanda Lamucchi, a
53s687; 6) Janaina Zoum-
bounelos, a 1 volta.

Os seis primeiros na No-
vatas Feminina foram: 1) Ga-
briela Bugallo; 2) Raquel Ri-
beiro; 3) Damicelli Gervatau-
kas; 4) Isis Brito; 5) Ana Pau-
la de Oliveira; 6) Amanda Fo-
lha Verde.

Os seis primeiros na Es-
treantes Feminino foram: 1)
Marcela Gabriela, 12 voltas
em 19min16s309; 2) Caroli-
na Fernandes, a 0s434; 3) Ale-
xandra Caropreso, a 1s683; 4)
Jordania Engel, a 10s684; 5)
Isabella França, a 16s362; 6)
Nidia Ayumi, a 22s300.

Os seis primeiros na No-
vatos Masculino foram: 1)
Matheus Firmino, 17 voltas
em 18min48s134; 2) Bruno
Sutter, a 0s080; 3) Gustavo
Braga, a 0s426; 4) Kleber Bra-
gato, a 0s977; 5) André de
Lolo, a 10s948; 6) João Pau-
lo, a 22s511.

Os seis primeiros na Es-
treantes Masculino foram: 1)
Marcelo Camacho, 16 voltas
em 19min11s056; 2) Fernan-
do, a 4s510; 3) Henrique Dan-
tas, a 10s208; 4) João Mar-
cos, a 14s324; 5) Guilherme,
a 33s814; 6) Michael Soares,
a 35s573.  

A segunda etapa do SM
Kart Competition está previs-
ta para o dia 20 de fevereiro,
no Kartódromo de Interlagos,
em São Paulo (SP).

O SM Kart Competition
tem patrocínio de Albarelli,
Centoeonze Design, Cerveja-
ria Paulistânia, Divando, DKR
Luvas, HarderThan, Loba
Eventos, Meg Star Speedwe-
ar, PFox Informática, SM Re-
novadora de Veículos, Studio
Oliver, Surah Korean Cuisine,
Zio Vito Pizza & Pasta, WJS
Secret.

No dia mais difícil do Dakar,
brasileiros sobem na classificação

No dia considerado o mais
difícil da 43ª edição do Rally
Dakar, a dupla brasileira Reinal-
do Varela/Maykel Justo termi-
nou na quinta posição na catego-
ria UTV, fato que os fez subir do
sexto para o quinto lugar na clas-
sificação geral da prova. A vitó-

ria coube aos chilenos Francis-
co Lopez Contardo/Juan Pablo
Vinagre, que após o nono dia de
corrida voltaram a ocupar a lide-
rança. Em segundo chegou o
príncipe Khalifa Al Attiyah, do
Qatar, que tem como navegador
o italiano Paolo Ceci.

“A trilha tinha as maiores pe-
dras que vimos até agora. Eram
um problema realmente grande.
Havia momentos que, para pas-
sar, a gente não sabia o que fa-
zer”, definiu Reinaldo Varela, que
compete ao lado do navegador
Maykel Justo. “Certamente o ín-
dice de quebras nesta terça-feira
foi muito alto. E muita gente tam-
bém teve muitos pneus furados.
As bordas dessas pedras funcio-
nam como lâminas com os pneus
girando em alta velocidade em
cima delas. Dependendo de
como você passa, não tem esca-
patória”, detalhou o piloto da
equipe Monster Energy Can-Am.
Em um percurso do tipo “laço”,
o trajeto de hoje começou e ter-
minou em Neon, em um roteiro
que contou 574km no total.

Do futuro ao passado –  A eta-
pa de amanhã, quarta-feira, liga-
rá dois locais icônicos para a

Arábia Saudita, país que sedia o
Dakar. Saindo de Neon, que os
sauditas planejaram para ser “a
cidade do futuro, a caravana che-
gará no final da tarde em Al-Ula,
região histórica com monumen-
tos de mais de dois mil anos, ca-
talogados como patrimônio da
humanidade pela UNESCO.
Valendo pela 10ª etapa, o trajeto
contará com um total de 583km,
sendo 342 de especiais – tre-
chos cronometrados onde acon-
tece a corrida propriamente dita.
“É uma área montanhosa, onde
vamos cruzar grandes regiões
com piso de areia e alguns tre-
chos rochosos. Um dos princi-
pais desafios, no meu caso,
como navegador, será decifrar os
caminhos nos muitos vales que
vamos atravessar. A navegação
tem sido especialmente manho-
sa nesta edição do Dakar”, obser-
va Maykel Justo.
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Campeão da GT Sprint Race
 assina mais uma temporada

Basquete: brasileiros conhecem
 rivais na Champions das Américas

A Federação Internacional de
Basquete (Fiba) divulgou grupos
e calendário da edição 2021
da Champions League das Améri-
cas, a “Libertadores” do basquete
masculino. A competição tem iní-
cio no próximo dia 31, com três
representantes brasileiros: Fla-
mengo, Sesi Franca e São Paulo.

Na primeira fase, os 12 par-
ticipantes estão divididos em
quatro grupos, com três equipes
em cada. Os times jogam três
vezes entre si nas respectivas
chaves. Cada turno será realiza-
do em ginásios diferentes, sem
presença de público e com aces-
so restrito. Devido à pandemia
do novo coronavírus (covid-19),
a disputa ocorrerá na chamada

“bolha sanitária”. O primeiro tur-
no vai até 5 de fevereiro. Os de-
mais estão marcados entre 4 e 9
de março e 24 e 29 do mesmo
mês. O campeão de cada grupo
vai à fase final, que será disputa-
da entre 8 e 13 de abril, ainda sem
sede definida.

O Maracanãzinho, no Rio de
Janeiro, é uma das primeiras bo-
lhas. O ginásio carioca abrigará
o primeiro turno do Grupo D, no
qual está o Flamengo. O Rubro-
Negro encerrou a primeira fase
da última temporada do Novo
Basquete Brasil (NBB) na lide-
rança - o torneio não foi conclu-
ído em razão da pandemia. Peña-
rol (Uruguai) e Instituto
(Argentina) completam a chave

do Flamengo, atual vice
da Champions. O time carioca
estreia dia 3 de fevereiro contra
os uruguaios. No dia 5, encara os
argentinos.

Segundo colocado na primei-
ra fase da última edição do NBB,
o Sesi Franca está no Grupo C,
que tem o ginásio Obras Sanita-
rias, em Buenos Aires (Argenti-
na), como primeira sede. A cha-
ve reúne o San Lorenzo
(Argentina) e o Aguada  (Uru-
guai), que será o primeiro adver-
sário dos paulistas, em 1º de fe-
vereiro. No dia seguinte, os fran-
canos enfrentam os anfitriões.

O São Paulo, que concluiu a
fase inicial do último NBB em
terceiro, encontra-se no Grupo B.

Os joggos da chave também
começam a ser disputado no
Obras Sanitárias, na capital argen-
tina. No dia 1º de fevereiro, o Tri-
color mede forças com o Valdí-
via (Chile). Em seguida, no dia
2, enfrenta o Quimsa (Argentina),
atual campeão das Américas.

O Tricolor herdou o lugar do
Botafogo, campeão da edição pas-
sada da Liga Sul-Americana - que o
credenciaria à Champions. O Glori-
oso não teria conseguido enviar a
documentação necessária à Fiba. O
movimento Juntos pelo Basquete,
que gerencia a modalidade no Alvi-
negro e surgiu de uma iniciativa de
torcedores, contestou nas redes so-
ciais a retirada do clube carioca do
torneio. (Agencia Brasil)

O mineiro Marcelo Henri-
ques (Mais1 Café, D4U Law
Group, Action 360) confirmou
sua presença na GT Sprint Race,
uma das principais categorias do
automobilismo nacional, em
2021. Campeão da PROAM no
ano passado, correndo ao lado de
Alex Seid, ele fará sua terceira
temporada em busca de mais uma
boa campanha ao longo do ano. O
mineiro, como era de se esperar,
chega empolgado para o Brasilei-
ro - quando mais uma vez dividi-
rá o carro com Alex - e satisfei-
to com o resultado de 2020.

 “Satisfação enorme ter sido
campeão. Por um lado, pelo tan-
to que eu sonhei com um mo-
mento assim quando era criança.
Por outro lado, hoje é uma gran-
de satisfação conseguir potenci-
alizar o retorno aos patrocinado-
res por conta disso e devolver as
boas energias que recebi de ami-
gos e tantas pessoas que me aju-
daram até aqui”, destaca.

Por falar em patrocinadores,
Marcelo já renovou com seus
quatro apoiadores que tiveram
participação fundamental na
campanha de 2020, bastante dis-

putada e recompensada com o
título. Mais 1 Café, D4U, Law
Group e Action 360 seguem ao
lado do piloto.

 “Esse suporte é fundamental
para que possamos seguir traba-
lhando forte. A partir daí, os re-
sultados virão naturalmente. Tam-
bém estamos conversando com
outros parceiros e seguimos
abertos a novos que queiram
apostar no projeto”, afirma.

Com relação ao desafio des-
te ano, Marcelo Henriques apos-
ta no melhor e no prazer de fazer
o que gosta. “Sobre a nova tem-

porada, é abraçar cada momento,
aprender, curtir, dedicar-se e agra-
decer. Não tem preço e é um pre-
sentão da vida continuar fazendo
o que mais amo numa categoria
que te proporciona tanto como a
GT Sprint Race”, encerra.

No ano passado, Marcelo e
Alex venceram quatro corridas,
ficam em segundo em outras
duas, além de um qualificatório
na etapa final. A regularidade foi
fundamental para a dupla que ga-
rantiu o título de um campeona-
to bastante acirrado com um to-
tal de 221 pontos.


