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Brasil receberá 10,6 milhões de
doses de vacina pela Covax Facility
A Covax Facility, aliança da
Organização Mundial da Saúde (OMS) para ajudar os países em desenvolvimento a ter
acesso a vacinas contra a
covid-19 anunciou, na quartafeira (3), a primeira previsão
de
distribuição
dos
imunizantes. A previsão do consórcio é de que o Brasil receba
10,6 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca ainda
no primeiro semestre de 2021.
A iniciativa será realizada
numa parceria com a Coalizão
para Inovações em Preparação
para Epidemias (CEPI), com
a Aliança Gavi, que coordena
a união global por vacinas. Segundo comunicado das entidades, a projeção é que sejam
enviadas ao país 10.672.800
doses da vacina, mas a entrega dependerá de fatores como
a
disponibilidade
do
imunizante, aceitação dos países, logística, entre outros.

São Paulo suspende Fase
Vermelha nos finais de semana
Bolsa sobe e fecha no melhor
nível em 15 dias
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Biden pede
revisão de
políticas de
imigração e
tenta reunir
famílias
O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, assinou
três ordens executivas com o
objetivo de reunir famílias separadas durante a administração Trump e fazer uma revisão
profunda das políticas de imigração do antecessor.
Ao tentar impedir a imigração ilegal, o ex-presidente
Donald Trump determinou a
separação de adultos sem documentos de crianças, na fronteira entre os Estados Unidos
e o México. Entre 2017 e
2018, pelo menos 5.500 crianças foram separadas dos
adultos com que viajavam,
numa política de “tolerância
zero”.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,37
Venda:
5,37
Turismo
Compra: 5,28
Venda:
5,54

EURO
Compra: 6,46
Venda:
6,46

33º C
18º C

Noite
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O laboratório farmacêutico
britânico GSK e o concorrente alemão CureVac anunciaram
que vão desenvolver em conjunto uma vacina contra o novo
coronavírus, que esperam estar pronta em 2022.
Em comunicado, as empresas dizem que têm como
objetivo desenvolver “uma
vacina que responda às variantes que possam surgir durante a pandemia”.
Neste momento, a investigação vai ter como “alvo”
as variantes que já foram detectadas e outras que podem
vir a surgir, afirma o documento divulgado na quartafeira (3).
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Bolsonaro pede aprovação
de reformas em mensagem
ao Congresso Nacional

O presidente Jair Bolsonaro
participou na quarta-feira (3) da

sessão solene de abertura do ano
legislativo e entregou a mensa-

gem do Poder Executivo ao Congresso Nacional.
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Brasil formaliza oferta na
OMC para abrir licitações
a estrangeiros
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Butantan recebe insumos
para 8,6 milhões de
doses da vacina
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Força-tarefa da Lava Jato
no Paraná deixa de existir,
informa MPF
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Esporte

Apan/Eleva/Blumenau x Sada
Cruzeiro abre sexta rodada do returno
A sexta rodada do returno
da Superliga Banco do Brasil
20/21 começa nesta quintafeira em Blumenau (SC). Em
bom momento na competição
nacional, a Apan/Eleva/Blumenau (SC) recebe o líder Sada
Cruzeiro (MG) no ginásio Sebastião Cruz, às 19h. O confronto terá transmissão do
SporTV 2.
Com três vitórias seguidas,
a equipe catarinense ocupa o
sexto lugar na classificação
com 22 pontos, dois pontos
a menos do que o Azulim/
Gabarito/Uberlândia (MG),
quinto colocado, e dois a
mais do que Montes Claros
América Vôlei (MG) e Vôlei UM Itapetininga (SP), que
ocupam a sétima e oitava posições. Para tentar surpreender o líder, a Apan/Eleva/Blu-

menau aposta no fator casa e na
evolução do time no saque.
“Nossa equipe veio crescendo ao longo da Superliga, principalmente agora com essa questão de poder jogar no Galegão,
estar em casa. Você descansa
melhor, você treina mais, então
você acaba conseguindo ajeitar
as coisas da equipe que às vezes
falta quando você está em uma
sequência de viagens. Acima de
tudo, a gente começou a sacar
melhor, o que ajudou muito nosso sistema defensivo. E o ‘sideout’ vem ganhando cada vez mais
regularidade a cada jogo que a
gente vem ganhando confiança
através das vitórias e apresentando um bom voleibol. Contra o
Sada Cruzeiro agora, é continuar
agredindo no saque para tentar
causar um efeito na recepção e
tentar complicar um pouco o
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Farmacêuticas
GSK e
CureVac
desenvolvem
em conjunto
nova vacina

O início das entregas está
previsto para este mês ainda.
De acordo com o comunicado, no primeiro lote serão entregues de 35% a 40% das doses. Em uma segunda etapa, a
entrega ficará entre 65% e 60%
das vacinas.
De acordo com o comunicado, a projeção é sejam enviadas 330 milhões de doses das
vacinas da Pfizer/BioNTech e
Oxford/AstraZeneca na primeira metade de 2021 para 145
países integrantes da aliança,
que reúne mais de 150 nações.
“O objetivo de compartilhar a
distribuição provisória com os países, mesmo no ambiente de abastecimento global altamente dinâmico de hoje, é fornecer aos governos e aos sistemas de saúde as informações de que precisam para
planejar seus programas nacionais
de vacinação.As alocações finais
serão publicadas oportunamente”,
disse a aliança. (Agencia Brasil)

Evandro quer saque agressivo
dificultar adversário
jogo dos caras, e ir para cima”,
analisou o levantador Evandro.
Líder com 15 vitórias em 16
jogos, o Sada/Cruzeiro vem de
um jogo complicado contra o

da Apan/Eleva/Blumenau para
Vôlei UM Itapetininga, mas confia na preparação para buscar
mais um triunfo na Superliga
Banco do Brasil. O time mineiro soma 45 pontos, seis a mais

do que o segundo colocado
EMS Taubaté Funvic, que tem
duas partidas a menos.
“Eles já terão a vantagem de
estar jogando em casa e estão
vindo de uma partida muito boa
na última rodada. É mais uma
razão para mantermos a nossa concentração no máximo
e entrarmos focados em
apresentar o nosso melhor
voleibol, independentemente do jogo deles. Fizemos
uma boa preparação para esse
jogo, estudamos o trabalho
deles, focamos na nossa parte
tática também. Vamos brigar
para voltar para casa com mais
três pontos”, destacou o líbero Lukinha.
No primeiro turno, o Sada/
Cruzeiro ganhou da Apan/Eleva/
Blumenau por 3 a 0 (25/19, 25/
16 e 25/20), em Contagem (MG).

Juntos novamente, Soares e Murray
avançam às quartas, em Melbourne
No primeiro jogo juntos,
após a retomada da parceria, o
brasileiro Bruno Soares e o
britânico Jamie Murray venceram os espanhóis Pablo Andújar e Pedro Martínez e avançaram às quartas de final do
Great Ocean Road Open, um
dos ATP 250 diputados no
Meubourne Park, que servem
de preparação para o Aberto da
Austrália, com início na próxima segunda-feira (8).

“Foi um jogo duro. Eles jogaram muito bem, mas nós jogamos melhor nos pontos importantes. Conseguimos recuperar
bem o nosso entrosamento durante todos esses dias de treino,
e agora é pegar ritmo de jogo, já
que faz 2 ou 3 meses que estamos sem competir”, disse Soares após a partida, em nota divulgada à imprensa.
A vitória desta quarta (3) marca o retorno da dupla Soares-

Murray, que atuou de 2016 a
2019. Durante o período, o mineiro e o britânico faturaram dez
títulos, entre eles o Aberto da
Austrália e o US Open de 2016.
Os próximos adversários de
Soares-Murray sairão do duelo
entre a dupla cazaque Alexander
Bublik e Andrey Golubev contra
o sérvio Miomir Kecmanovic e
o casaque Karen Khachanov.
Na disputa simples, o número um do Brasil, Thiago Montei-

ro, venceu de virada o australiano Matthew Ebden, assegurando
presença nas oitavas de final. Vitória por 2 sets a 1, com parciais
de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3. O adversário na próxima fase será o espanhol Carlos Alcatraz, de 17
anos, que eliminou o belga David Goffin, favorito no torneio,
com um duplo 6/3.
No torneio Murray River
Open, também no Melbourne
Park, o gaúcho Marcelo Demo-

liner e o mexicano Santiago
Gonzalez superaram os australianos James Duckworth e
Marc Polmans por 2 sets a 0
(parciais de 6/4 e 6/2) e avançaram às quartas de final. Na
fase seguinte, eles terão pela
frente os vencedores do confronto entre os britânicos Cameron Norrie e Jonny O’Mara
contra o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury. (Agencia Brasil)
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Governo e Prefeitura montam pontos
de drive-thru para vacinação de idosos
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (3) ação
conjunta do Governo do Estado
e da Prefeitura de São Paulo para
vacinação dos idosos na capital
em sistema drive-thru. Serão criados cinco pontos para garantir
conforto ao público acima de 90
anos que começa a ser imunizado a partir da próxima segundafeira (8).
“Vamos intensificar o programa de vacinação dos idosos
de forma segura, organizada e
planejada em todo o Estado. Os
idosos que não puderem se deslocar para os locais de vacinação, receberão a vacina contra

COVID-19 em suas casas”, afirmou Doria.
Na capital, os postos serão
localizados no Estádio do Pacaembu, na Arena Corinthians, no
Autódromo de Interlagos, no
Anhembi e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente. Além destes locais, a Prefeitura de São
Paulo vai garantir a vacinação
dos idosos em uma rede de 468
Unidades Básicas de Saúde espalhadas em todas as regiões da
cidade e em 4 Centros Escola do
município.
O horário de funcionamento
nos drive-thrus será das 8 às 17h.
Já nas UBSs, a vacinação será

www.cesarneto.com
M Í D I AS
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência das liberdades possíveis. No Twitter, @CesarNetoReal ...
Email cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Pergunta pro agora ainda mais poderoso vereador-presidente
Milton Leite : como pode ficar a relação com o PSDB do prefeito Bruno Covas e o MDB do vice Ricardo Nunes, caso o seu
DEM (ex-PFL) rompa os acordos com ambos pras eleições 2022
(governo SP e Presidência) ?
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Pergunta pro único prefeito reeleito, depois do Kassab (dono
do PSD), Bruno Covas : como pode ficar a relação com o DEM
(ex-PFL) do vereador-presidente do Parlamento paulistano Milton Leite, caso o seu PSDB o queira como nome natural pra disputar o governo (SP) em 2022 ?
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Pergunta pros deputados da bancada do DEM (ex-PFL) : vocês poderão ter candidatura pra presidência da Mesa Diretora
(eleição 15 março) - como foi o caso em 2005 do hoje vicegovernador (SP) Rodrigo Garcia - com o PSDB agora do governador Doria e o MDB do Temer ?
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Pergunta pro João Doria : quais seriam os partidos que poderiam ser integrados no seu grande projeto Presidencial 2022, uma
vez que o DEM (ex-PFL) agora tá dominado de vez pelo ACM
Neto (Rodrigo Maia perdeu ...) e o MDB seguirá sendo dominado pelo ex-Presidente Temer ?
.
CONGRESSO (BRASIL)
Pergunta pros 3 senadores e pros 70 deputados federais pelo
Estado de São Paulo : como estão se sentindo, uma vez que ficaram de fora dos cargos mais importantes das Mesas Diretoras
que foram eleitas e podem ficar fora das presidências de algumas
importantes Comissões ?
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Pergunta pro Bolsonaro, o vitorioso da semana (foi pra guerra e venceu os adversários pras presidências das Mesas Diretoras
no Senado e na Câmara dos Deputados) : já escolheu finalmente
em qual partido vai se filiar em março ?
.
PARTIDOS (BRASIL)
Pergunta pros donos nacionais e sócios preferenciais estaduais dos principais partidos brasileiros: quantos vão continuar fingindo que acham legal e moderninho dizer que o voto impresso
de urna que pode ser auditada não tá com nada ?
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
Pergunta pro próximo indicado - que já existe mas Bolsonaro
não dirá agora - ao Supremo, que pode levar até seus 75 de idade
o apelido de ‘terrivelmente cristão’ : vai imitar o Cristo Jesus, no
sentido de ser um Tribunal com uma Justiça Justa ?
.
HISTÓRIAS (BRASIL)
Pergunta pra todos os ex-Presidentes da República Federativa do Brasil (Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula-Dilma e
Temer) : se pudessem voltar ao cargo hoje mesmo, como num
passe de mágica, o que repetiriam e o que mudariam ?
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campanha de vacinação contra a
COVID-19 no site “Vacina Já”
(www.vacinaja.sp.gov.br) economiza 90% no tempo de atendimento para imunização: leva
cerca de 1 minuto para quem
preencheu o formulário. Presencialmente, em média, a coleta de
informações leva cerca de 10
minutos.
A ferramenta ajuda a agilizar
o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento
e o uso não é obrigatório para
receber a vacina, mas utilizá-la
contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do
próprio cidadão. O pré-cadastro
pode ser feito por familiares de
idosos ou de qualquer pessoa

que participe dos públicos previstos na campanha.
As 587,1 mil doses da Vacina do Butantan que serão utilizadas nesta nova etapa de imunização foram enviadas na quartafeira, (3) do CDL (Centro de
Distribuição e Logística), localizado na capital, para os GVE
(Grupos de Vigilância Epidemiológica), onde os municípios
deverão retirar os respectivos
quantitativos. Estas entregas
acontecem desde a última segunda-feira (1).
Com esta nova remessa, será
possível que a totalidade do público-alvo da fase 1 da campanha, que contempla os trabalhadores da saúde, indígenas, qui-

lombolas, idosos com mais de
60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizados, seja imunizada.
Estas novas doses permitirão
que na próxima segunda-feira
(8), os idosos acima de 90 anos
também possam ser vacinados.
A campanha de imunização
contra a COVID-19 em São
Paulo tem se desenvolvido
conforme a disponibilidade das
remessas do Ministério da Saúde. À medida que o governo federal viabilizar mais doses, as
novas etapas do cronograma e
públicos-alvo da campanha de
vacinação contra a COVID-19
serão divulgadas pelo Governo
de São Paulo.

São Paulo suspende Fase Vermelha
nos finais de semana

CESAR
NETO

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

realizada das 7 às 19h. Apenas na
capital, a previsão é de imunizar
mais de 32 mil idosos acima de
90 anos de um total de 206 mil
em todo o Estado.
“Os 644 municípios estão
também vendo suas estratégias
de vacinação, seja pelo drivethru ou casa a casa, principalmente para os pacientes acamados. Cada município tem a capacidade de olhar para o seu
território e de adotar a estratégia que for melhor para atender a sua população”, destacou
Regiane de Paula, Coordenadora de Controle de Doenças
e Coordenadora do Plano Estadual de Imunização.
O pré-cadastramento na

O governo de São Paulo decidiu na quarta-feira, (3) revogar
o decreto que colocava o estado
na Fase 1-Vermelha aos finais de
semana e também após as 20h
nos dias úteis. Isso ocorreu após
ter ocorrido nesta semana uma
leve queda nas internações e óbitos provocados pelo novo coronavírus.
A medida, que fechava as atividades não essenciais no período, passou a vigorar no dia 25
de janeiro. A princípio, valeria
até o dia 7 de fevereiro, mas agora a restrição noturna está sus-

pensa e o comércio pode reabrir
nas cidades paulistas que estão
classificadas a partir da Fase
Laranja do Plano São Paulo já
neste final de semana.
A classificação das regiões
dentro do Plano São Paulo não
sofreu alteração.
Regiões
Atualmente, o estado de São
Paulo tem seis regiões na Fase
1-Vermelha: Barretos, Franca,
Ribeirão Preto, Marília, Bauru e
Taubaté. Nesta fase, essas regiões só podem abrir os serviços

considerados essenciais de logística, saúde, segurança e abastecimento.
O restante do estado, que inclui a capital paulista e a Grande
São Paulo, está na Fase 2-Laranja, onde academias, salões de
beleza, restaurantes, cinemas,
teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por oito
horas diárias, com atendimento
presencial limitado a 40% e encerramento às 20h. O consumo
local em bares está proibido na
Fase Laranja.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão
do nível máximo de restrição
de atividades não essenciais
(vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja),
flexibilização (amarelo),
abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).
O plano divide o estado em
17 regiões e cada uma delas é
classificada em uma fase do plano, dependendo de fatores com
capacidade do sistema de saúde
e a evolução da epidemia. (Agência Brasil)

Butantan recebe insumos para
8,6 milhões de doses da vacina
O Instituto Butantan recebeu
na quarta-feira, (3) insumos vindos da China para a fabricação
de 8,6 milhões de doses da vacina CoronaVac, contra a convid-19. O avião, que é operado
pela Latam Cargo, com previsão de chegada no Aeroporto
Internacional de Viracopos, em
Campinas (SP), às 23h30,
transporta 5,4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo
(IFA), produto necessário para

a fabricação da vacina.
Esse é o primeiro lote de insumos que o Butantan recebe
neste ano. De acordo com o diretor do instituto, Dimas Covas,
as vacinas produzidas com o lote
de matéria-prima que chegarão
hoje começarão a ser entregues
ao Ministério da Saúde no próximo dia 25.
Segundo o governo do estado de São Paulo, outra carga
com 5,6 mil litros de IFA de-

verá chegar ao Brasil até o próximo dia 10 de fevereiro, o que
possibilitará a produção de
mais 8,7 milhões de doses em
São Paulo.
Somadas, as cargas permitirão a fabricação de 17,3 milhões de doses da vacina, que
começarão a ser entregues ao
Ministério da Saúde a partir do
final deste mês. A previsão do
instituto é que a produção de
vacinas contra a covid-19 al-

cance até 600 mil doses diárias com as duas novas remessas
de matéria-prima.
Em janeiro, o Butantan entregou 8,7 milhões de vacinas
ao Ministério da Saúde. Foram
6 milhões de doses no dia 17,
outras 900 mil no dia 22 e mais
1,8 milhão no dia 29, em cumprimento ao contrato que incluiu o imunizante no Plano
Nacional de Imunizações.
(Agência Brasil)

Governo estadual anuncia pacote
emergencial para empreendedores
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (3) um
pacote emergencial para apoiar
os empreendedores dos 645
municípios paulistas que mais
foram impactados pela pandemia
do coronavírus. Entre as novas
medidas estão a liberação de R$
125 milhões pelo Banco do
Povo e pelo DesenvolveSP, a
suspensão de protesto de débitos da dívida ativa e a manutenção de serviços de gás e água.
Com objetivo de auxiliar os
empreendedores mais impactados pela pandemia, a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, por meio do Banco do Povo,
liberou R$ 25 milhões em microcrédito. Em 2020 foram disponibilizados mais de R$ 280
milhões em empréstimos subsidiados por meio do Banco do
Povo, contando também com a

parceria do Sebrae-SP, para auxiliar MEIs e autônomos a atravessarem a crise.
A primeira linha é para os
empreendedores informais e
produtores rurais sem CNPJ,
com opções de crédito de até R$
15 mil e taxa de juros de 1% ao
mês. O prazo para pagamento é de
até 12 meses e carência de até 60
dias para capital de giro. Já para o
investimento fixo e misto, o prazo para pagamento é de até 24
meses com até 90 dias de carência. O empreendedor deverá realizar um curso de qualificação empreendedora (disponível tanto online quanto presencial por meio
do Sebrae-SP), apresentar avalista e não ter restrições creditícias.
Já a segunda linha é voltada
para empreendedores com
CNPJ. Com taxa de juros de
0,35% ao mês, o limite de cré-

dito é de até R$ 21 mil e o prazo
para pagamento de até 24 meses
com carência de até 60 dias para
capital de giro. Já para o investimento fixo e misto, o prazo para
pagamento é de até 36 meses
com até 90 dias de carência. Para
solicitar os financiamentos, o
empresário também deverá realizar um curso de qualificação
empreendedora (disponível tanto online quanto presencial por
meio do Sebrae-SP) e não ter
restrições creditícias. Não é necessário apresentar avalista.
Os empreendedores podem
solicitar as linhas de crédito de
forma totalmente online pelo
site www.bancodopovo.sp.gov.br
ou presencialmente na agência
do seu município. Atualmente, o
Banco do Povo atende em 491
unidades em 465 municípios. A
relação completa também está

disponível no portal.
O Desenvolve SP, banco do
Governo do Estado, vai disponibilizar mais R$ 100 milhões em
crédito para capital de giro, apoiando micro e pequenas empresas
de São Paulo. O lançamento integra a série de medidas praticadas pela instituição financeira
para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia.
Os usuários também não serão negativados por débitos. A
medida tem efeito imediato e se
estende até o final de março. Os
estabelecimentos que já tenham
sido negativados por débitos durante o período da pandemia precisam repactuar os seus acordos
para que a negativação seja suspensa. Os débitos existentes poderão ser renegociados sem aplicação de multas e juros; haverá
apenas correção monetária.

Banda Armored Dawn prepara turnê
especial para o segundo semestre de 2021
A ideia é unir forças em prol do metal, chamando várias bandas
brasileiras para o mesmo palco em oito cidades do país.
O projeto Armored Dawn Convida está sendo planejada
para realizar-se na cidade de Manaus, Rio de Janeiro, Uberaba, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Santos e encerrar
em São Paulo.
A turnê será realizada seguindo todas as medidas de segurança
recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pretende unificar celebridades no mesmo palco como Korzus, Dr Sin,
Jimmy & Rats, e Medjai.
Banda Armored Dawn vem conquistando cada vez mais o mercado da música mundial, criando uma base solida de fãs por todas
as cidades que fazem shows e consolidando-se com um dos grandes nomes da década do metal brasileiro.
Algo que chama muita atenção na sonoridade da banda são os
instrumentais que têm nuances de heavy metal clássico e influências distintas dentro das músicas, com grooves e riffs pesados,
porém equilibrados com uma calmaria melódica. Toda essa bagagem musical concedeu ao grupo a chance de participar de vários
shows com bandas de grande porte, tocar em diversos e grandes
festivais no Brasil e no mundo.

A Armored Dawn vem crescendo muito, registrando impressionantes e expressivos números na sua trajetória. Bateu 1 milhão
de viewes no Youtube com o videoclipe “Sail Away” e seu último
lançamento Ragnarok atingiu o primeiro lugar em várias rádios do
Sul do Brasil e com um destaque na capa da Revista Rock City da
Alemanha, uma das mais importantes revistas do país.
O currículo da banda impressiona, pois já tocaram nas principais capitais brasileiras, abrindo para Megadeth, Symphony, Rhapsody, Tarja Marillion, The Offspring e Sabaton, e em janeiro fizeram um tour pela Europa, ao lado de Fates Warning, passando pela
Alemanha, Holanda, República Tcheca, Hungria e Eslováquia.
A banda conta com uma nova formação com Eduardo Parras
(vocal), Tiago de Moura (guitarra), Timo Kaar Koski (guitarra),
Heros Trench (guitarra), Fernando Quesada
(baixo), Rafael Agostinho (teclado), Rodrigo Oliveira (bateria).
Armored Dawn tem o compromisso e o objetivo de levar
metal para várias cidades do Brasil e do mundo, entende que
cada passo dado, coopera com a indústria musical, deixando
sua marca nessa década com a banda que faz a diferença no
metal brasileiro e assim vem conquistando todo o Brasil, a
Europa e os Estados Unidos.
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Ipea: consumo de bens industriais
subiu 3,6% em dezembro
O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais, que é a parcela da produção
industrial doméstica para o mercado interno acrescida das importações, teve alta de 3,6% em
dezembro, na comparação com
o mês anterior.
De acordo com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), que divulgou o resultado
na quarta-feira (3), o índice representa a oitava variação positiva seguida na margem. Teve
crescimento também no quarto
trimestre de 2020 (9,4%). Já em
relação a dezembro de 2019, o
indicador subiu 20,1%.
No acumulado de 2020, o
Indicador Ipea recuou 5,2%. Na
produção industrial avaliada na

Pesquisa Industrial Mensal de
Produção Física, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a queda foi menor (-4,5%). O indicador mede
a demanda por bens industriais,
que é definida como a produção
industrial interna não exportada,
somada às importações.
O instituto informou ainda
que entre os componentes do
consumo aparente, a produção
de bens nacionais cresceu 3,5%
em dezembro, em relação ao
mês anterior. Já as importações
de bens industriais subiram
17,3% na mesma comparação.

disseminado em dezembro nas
grandes categorias econômicas.
Um dos componentes dos investimentos, que é a demanda por
bens de capital, avançou 99,2%,
é explicado pelas importações
de plataformas de petróleo, que
atingiram US$ 4,8 bilhões no
período.
Outras altas foram registradas na demanda por bens intermediários (2,6%), na demanda
por bens de consumo duráveis
(0,2%), mas em relação aos
bens semi e não duráveis houve
recuo de 2,2%.

Desempenho
O Indicador Ipea mostrou
ainda que o bom desempenho foi

Classes de produção
De acordo com o Indicador
do Ipea, entre as classes de produção, houve avanço de 2,5% na

demanda interna por bens da indústria de transformação, um
reflexo do bom desempenho das
grandes categorias econômicas.
Após queda de 12,1% em
novembro, a indústria extrativa
mineral cresceu 5,5% no último
mês de 2020. Ao todo, 14 dos
22 segmentos da indústria de
transformação apresentaram
evolução, com destaque para
outros equipamentos de transporte, que por causa das importações das plataformas de petróleo, avançou 557,3%.
Já em relação a dezembro de
2019, 18 segmentos registraram
crescimento, entre eles, novamente, outros equipamentos de
transporte, com 369,5%. (Agencia Brasil)

Angra 2 completa 20 anos
demonstrando eficiência,
diz Eletronuclear
A Usina Angra 2 completou
nesta semana 20 anos de funcionamento. Com potência de
1.350 megawatts (MW), a usina
pode atender o consumo de uma
cidade de 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte, informou na quarta-feira (3) a
Eletronuclear, subsidiária da
Eletrobras, responsável pela
construção e operação das usinas nucleares no Brasil. Desde
sua entrada em operação comercial, em 1º de fevereiro de 2001,
até junho do ano passado, Angra
2 gerou mais de 200 milhões de
megawatts-hora (MWh).
A Eletronuclear destacou
que a usina mostrou-se relevante
logo que foi conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN)
porque, na época, o Brasil passava por uma grave crise energética
e a unidade foi fundamental para
reduzir o impacto do racionamento de energia em vigor, permitin-

do economia da água dos reservatórios das hidrelétricas.
Em 2017, Angra 2 bateu seu
recorde de produção de energia
bruta, com a geração de
11.535.500 MWh. No ano passado, a usina gerou 9.448.896
MWh, alcançando fatores de disponibilidade de 80,18% e de capacidade de 79,44%. Além disso, o indicador de taxa de perda
forçada fechou o último ano em
0,02%. “Esse número baixíssimo
demonstra que as práticas operacionais e de manutenção da usina estão de acordo com o que há
de melhor na indústria nuclear”,
ressaltou a empresa, por meio de
sua assessoria de imprensa.
O diretor de Operação e Comercialização da Eletronuclear,
João Carlos da Cunha Bastos,
destacou que Angra 2 completou
dois anos sem nenhum desligamento imprevisto. Para Bastos,
este é um marco importante e

resulta do trabalho feito ao longo dos três últimos anos para
correção de pequenos defeitos
da usina. “Quando não se tem
desarmes, isso significa que a
planta está operando com graus
de segurança e confiabilidade
altíssimos.”
Confiabilidade
Bastos informou que, em
duas décadas, Angra 2 provou ser
uma usina eficiente, aparecendo
entre as dez plantas nucleares de
maior geração do mundo mais
de uma vez, e ficando à frente,
inclusive, de unidades com potência superior. “Angra 2, juntamente com Angra 1, opera na
base do sistema com uma confiabilidade muito grande, o que
proporciona estabilidade ao sistema interligado”, afirmou.
Para o presidente da Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães, o bom resultado de An-

gra 2, e também o de Angra 1,
decorre da dedicação de seus
profissionais ao longo do tempo e também em 2020, apesar da
pandemia do novo coronavírus.
“Temos um corpo funcional
comprometido, que tem se superado durante a pandemia para
manter nossas usinas operando
com excelência e continuar o
trabalho nos demais empreendimentos da empresa. Isso é motivo de orgulho para toda a organização”, disse Guimarães.
Primeira usina da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto, instalada no município de
Angra dos Reis, Costa Verde fluminense, a Usina Angra 1 também mostrou desempenho significativo no ano passado. A unidade produziu 4.603.623 MWh
de energia elétrica bruta, atingindo fatores de disponibilidade de 82,39% e de capacidade
de 81,26%. (Agencia Brasil)

Bolsa sobe e fecha no melhor
nível em 15 dias
Pelo terceiro dia seguido, a
bolsa de valores fechou em alta.
O indicador alcançou o melhor
nível em 15 dias, mas está distante do recorde registrado no
início de janeiro. O dólar alternou altas e baixas, mas fechou
com pequena valorização.
O índice Ibovespa, da B3,
fechou a quarta-feira (3) aos
119.719 pontos, com alta de
1,26%. O indicador operou com
ganhos durante toda a sessão,

chegando a superar os 120 mil
pontos no início da tarde.
O Ibovespa está no nível mais
alto desde o dia 19. No entanto,
o índice ainda está 4,3% abaixo
do recorde de 125.077 pontos
registrados em 8 de janeiro.
No mercado de câmbio, o
dólar comercial encerrou o dia
vendido a R$ 5,37, com valorização de R$ 0,015 (+0,29%). A
cotação operou em baixa na maior parte da manhã, chegando a

cair para R$ 5,32 na mínima do
dia, por volta das 9h45. No entanto, voltou a subir durante a
tarde. Na máxima da sessão, por
volta das 13h30, a divisa chegou
a R$ 5,39.
O mercado financeiro reflete as articulações para destravar
a pauta econômica após as eleições que definiram o comando
da Câmara dos Deputados e do
Senado.Na quarta-feira, os novos
presidentes da Câmara, a Arthur

Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, disseram que qualquer
avaliação sobre a retomada do
auxílio emergencial respeitará o
teto de gastos.
No caso da bolsa de valores,
o clima no exterior contribuiu
para a melhora. A queda de novos casos de covid-19 nos Estados Unidos e o avanço da vacinação em diversos países voltaram a animar os investidores
nesta quarta. (Agencia Brasil)

Brasil formaliza oferta na OMC para
abrir licitações a estrangeiros
Um ano depois do primeiro anúncio, o Brasil formalizou
na quarta-feira (3) a oferta de
abertura das licitações públicas
a empresas internacionais. O

país apresentou à Organização
Mundial do Comércio (OMC)
uma lista de órgãos, bens e serviços que poderão entrar no
acordo de compras governa-

mentais.
Atualmente, 48 países integram o acordo, que dá isonomia a empresas nacionais e estrangeiras nas concorrências
públicas. Em nota conjunta, os
ministérios da Economia e das
Relações Exteriores informaram que a medida abre acesso
a um mercado de US$ 1,7 trilhão por ano e acelera o ingresso do Brasil na OCDE.
A principal mudança no
acordo é dispensar empresas
estrangeiras de ter representante legal no Brasil para participar das licitações. A exigência passará a ser obrigatória apenas para a empresa que
vencer a concorrência. A documentação de fornecedores será
reconhecida mutuamente.
O acordo não abrange apenas a compra de produtos, mas
de serviços e obras públicas.
Dessa forma, uma empresa estrangeira poderá disputar em
igualdade com a empresa nacional licitações que vão da compra de material de escritório e
de serviços de computação à
empreendimentos de construção civil.

De acordo com os dois ministérios, o acordo poderá resultar em aumento das exportações brasileiras, ao abrir o
acesso de empresas brasileiras
a licitações de outros países.
“A adesão ao acordo promoverá a redução de gastos públicos
e a melhoria da qualidade dos
bens e serviços governamentais, e incentivará as exportações brasileiras e os investimentos externos no país”, destacou a nota. O comunicado
não detalhou a lista de bens,
serviços e órgãos.
Histórico
A proposta de adesão do
Brasil ao GPA tinha sido formalizada pelo governo brasileiro na
reunião do Fórum Econômico
Mundial, em Davos (Suíça), em
janeiro do ano passado. Em fevereiro de 2020, o país anunciou
a desburocratização da participação de empresas estrangeiras em
licitações nacionais. As regras
inicialmente entrariam em vigor
em maio, mas foram adiadas para
outubro do ano passado por causa da pandemia de covid-19.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Farmacêuticas GSK
e CureVac
desenvolvem em
conjunto nova vacina
O laboratório farmacêutico britânico GSK e o concorrente
alemão CureVac anunciaram que vão desenvolver em conjunto
uma vacina contra o novo coronavírus, que esperam estar pronta
em 2022.
Em comunicado, as empresas dizem que têm como objetivo
desenvolver “uma vacina que responda às variantes que possam
surgir durante a pandemia”.
Neste momento, a investigação vai ter como “alvo” as variantes que já foram detectadas e outras que podem vir a surgir, afirma o documento divulgado na quarta-feira (3)
No mesmo comunicado, o laboratório GSK (GlaxoSmithKline) acrescenta que, numa primeira fase, vai apoiar durante 2021
a produção de uma primeira vacina que já foi desenvolvida pela
farmacêutica CureVac e que já se encontra na “fase 3” dos ensaios clínicos.
As duas empresas já têm vínculos estabelecidos, desde julho
de 2020, quando a GSK adquiriu 10% do capital da biotecnológica alemã CureVac.
Os trabalhos vão começar de imediato, sendo que as empresas esperam ter resultados em 2022, desde que obtenham “luz
verde” das autoridades sanitárias.
O acordo prevê um investimento da GSK na empresa alemã,
que vai permitir aos britânicos obter os direitos da nova vacina
para todos os países, exceto Alemanha, Áustria e Suíça.
“Nós pensamos que a próxima geração da vacina vai ser crucial na luta que continua contra a covid-19”, disse Emma Walmsley, diretora-geral da GSK. (Agencia Brasil)

Biden pede revisão
de políticas de
imigração e tenta
reunir famílias
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou três
ordens executivas com o objetivo de reunir famílias separadas
durante a administração Trump e fazer uma revisão profunda das
políticas de imigração do antecessor.
Ao tentar impedir a imigração ilegal, o ex-presidente Donald
Trump determinou a separação de adultos sem documentos de
crianças, na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Entre
2017 e 2018, pelo menos 5.500 crianças foram separadas dos
adultos com que viajavam, numa política de “tolerância zero”.
Ainda que a política de separação tenha sido anulada em junho de 2018, após a divulgação de imagens de crianças colocadas em gaiolas depois de terem sido separadas à força dos seus
pais, há mais de 600 crianças que continuam em território norteamericano, em centros de menores ou em famílias de acolhimento, uma vez que as famílias ou os pais não foram localizados.
Até agora, muitos dos adultos acusados de entrarem ilegalmente do país foram julgados pela via penal e outros foram repatriados, sem que as respectivas famílias fossem reunificadas.
Agora, as ordens executivas de Joe Biden vão tentar reunificar essas crianças que continuam separadas das suas famílias.
Também a administração democrata do ex-presidente Barack
Obama – em que Joe Biden atuou como vice-presidente – foi
responsável pela separação de adultos e crianças ao longo da fronteira, ainda que mais raramente e em menor quantidade.
A ordem executiva assinada tem como objetivo criar uma
força tarefa que vai supervisionar a reunificação de famílias, sob
a liderança do recém-confirmado secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, o primeiro latino-americano e imigrante a ocupar o cargo.
Joe Biden quer que a Interagency Task Force on the Reunification of Families limpe a mancha na reputação do país pelo que
essas separações causaram.
“Vamos trabalhar para desfazer a vergonha moral e nacional
da anterior administração que, literalmente, arrancou as crianças
dos braços das suas famílias, dos pais e das mães na fronteira,
sem qualquer plano de os reunificar com as crianças”, afirmou
Joe Biden ao assinar a ordem executiva específica sobre a equipe que vai trabalhar para reunir as famílias.
Revisão
As outras duas ordens executivas, assinadas também na terça-feira (2), determinam a revisão profunda das políticas de imigração adotadas por Donald Trump, que reduziram a concessão
de asilo, desaceleraram a imigração legal para o país e cancelaram o financiamento para outros países, de onde chega grande
parte desses migrantes.
Joe Biden pretende, com as novas políticas de imigração, facilitar a regularização da situação de cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos que vivem no país. A nova administração manifesta preocupação ainda com a situação dos dreamers
(sonhadores), imigrantes que foram levados para os Estados
Unidos pelos pais quando eram menores de idade.
O presidente quer também a “revisão de cima para baixo dos
recentes regulamentos, políticas ou diretrizes que ergueram barreiras ao sistema de imigração legal” dos EUA.
Uma das medidas a ser revista com urgência é da “regra da
cobrança pública”, implementada em agosto de 2019, que prevê
a rejeição de um visto de residência permanente ou de cidadania
a quem recebe algum tipo de assistência social, o que é na prática um ‘teste de riqueza’ para os imigrantes.
O novo presidente norte-americano, na Casa Branca há precisamente duas semanas, pretende trabalhar com alguns dos países vizinhos da América Central para ajudar a resolver os problemas socioeconômicos locais que levam muitas famílias a procurar imigrar. O apoio a esses países foi suspenso durante o mandato de Donald Trump. (Agencia Brasil)
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Empresas de mineração faturaram no
ano passado 36% a mais que em 2019
O faturamento do setor mineral no Brasil registrou crescimento em meio à pandemia de
covid-19. O resultado de 2020 foi
36% superior ao de 2019, alcançando a cifra de R$209 bilhões.
O dado consta em balanço divulgado na terça-feira (2) pelo
Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade que reúne
as maiores mineradoras que atuam no país.
O desempenho positivo foi
alavancado pelo quarto trimestre do ano passado. Nos últimos
três meses do ano, o faturamento foi de R$83 bilhões, 63,6% a
mais do que no trimestre anterior. Pará e Minas Gerais, estados
com maior produção mineral, foram os principais responsáveis
por esse incremento. A produção paraense gerou aumento de
97% no faturamento do quarto
trimestre, enquanto os mineiros
registraram alta de 55%.
As maiores variações foram
registradas com minério de ferro

e ouro. A produção de minério
de ferro gerou no ano passado
faturamento de R$138,7 bilhões,
39% superior a 2019. Já a alta do
ouro foi de 76%, fechando 2020
com R$23,2 bilhões.
Apesar do alto faturamento
do setor, a produção mineral comercializada de 2020 foi próxima
a do ano anterior. Em 2019, foram negociados 985 milhões de
toneladas. Já no ano passado,
foram 1,009 bilhão de toneladas.
O volume exportado em 2020
foi apenas 2% superior a 2019.
Ainda assim, os negócios no
mercado internacional geraram
ao país 11% a mais em divisas
na comparação com 2019, alcançando US$37 bilhões. A China
reforçou sua posição de principal destino do minério de ferro
brasileiro. O país asiático respondeu em 2019 por 62% das
exportações. Já em 2020, esse
percentual subiu para 72%.
De acordo com o Ibram, embora a produção não tenha sido

muito superior a 2019, os resultados financeiros do ano passado foram beneficiados pela variação dos preços no mercado internacional e pela valorização do
dólar. O Brasil é, depois da Austrália, o maior produtor mundial
de minério de ferro, cuja valorização foi superior a 60% ao longo do ano passado. A tonelada
terminou 2020 custando US$
155,84.
A dinâmica de preços no mercado internacional foi influenciada pela pandemia. A força da
construção civil chinesa, que recebeu estímulos do governo
para movimentar a economia local a partir de projetos robustos
incluindo alguns grandes hospitais, foi apontada por diretores do Ibram como um dos fatores que ajudou a elevar o valor
do minério de ferro. Também
cresceu o interesse pelo ouro no
mercado internacional. Por outro lado, houve queda significava dos volumes de nióbio (-33%),

alumínio (-36%) e manganês (17%) exportados pelo Brasil.
Além disso, de janeiro a dezembro de 2020, o dólar subiu
24%, favorecendo os setores
que conseguiram realizar negócios no mercado internacional.
“Esses preços, quando convertidos em reais, chegam a números bastante expressivos”, observa Wilson Brumer.
Com o aumento do faturamento do setor, a arrecadação
dos tributos também cresceu. A
Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), conhecido como o
royalty cobrado das mineradoras, registrou alta de 35%, fechando 2020 com R$6,1 bilhões.
Houve queda de arrecadação
apenas no segundo trimestre, em
decorrência da pandemia, o que
foi contornado com o bom desempenho do setor no restante
do ano. Além disso, o setor recolheu mais R$66,2 bilhões em
outros tributos.

No triênio entre 2018 e 2020,
a arrecadação com a CFEM subiu mais de 100%, saltando de
R$3 bilhões para os R$6,1 bilhões. Essa alta foi influenciada
em parte pela mudança das alíquotas ocorrida no final de 2017.
De acordo com o Ibram, a
previsão de investimentos a serem realizados pelo setor ao longo do quinquênio que vai de
2020 a 2024 é de US$38 bilhões.
Desse montante, US$ 2,2 bilhões
se destinam ao descomissionamento de barragens e disposição de rejeito a seco.
O descomissionamento de
barragens construídas pelo método de alteamento a montante
é uma determinação do poder
público e trata-se a eliminação
dessas barragens. O alteamento
a montante era o método usado
pelas duas estruturas que se
romperam nos últimos ano m
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
CBE - Companhia Brasileira de Embalagens

CNPJ - 10.534.653/0001-04
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos artigos 123 e 294 da Lei nº 6.404/76, convida
os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 10 de março de 2021, às 16:00 horas, a
ser realizada excepcionalmente de forma digital, via videoconferência, pelo link abaixo indicado. Ordem do dia: 1. Exame,
discussão e votação das demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2019; 2.
Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2019; 3. Deliberação sobre a não distribuição de dividendos aos acionistas. 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração, com a ﬁxação de seus honorários e mandato. Com vistas a permitir a organização dos trabalhos, solicitamos que eventuais procurações outorgadas pelos
acionistas a seus representantes sejam encaminhadas para o e-mail marcela.correia@interﬂoat.com.br, com 48h (quarenta
e oito horas) de antecedência da AGE. Nos termos do artigo 1º, §2º, da IN nº 79/2020, a votação se dará mediante atuação
remota. Link de acesso: https://meet.google.com/irn-qpdz-zmn. Na forma do artigo 133 da Lei das SAs, informamos que se acham à disposição dos acionistas na sede da Companhia ou através de solicitação pelo email cassia.braz@
interﬂoat.com.br: I. os relatórios da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; II. a cópia
das demonstrações ﬁnanceiras; e III. o parecer dos auditores independentes tudo relativos aos exercícios de 31/12/2018 e
31/12/2019. Atenciosamente, Roberto Lombardi de Barros - Presidente do Conselho de Administração

H2 KAPITAL S.A. - CNPJ nº [em constituição]
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição em 04.01.2021
Data, hora, local: 04.01.2021, às 10 hs, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.140, 7º andar, conjunto 72, Cidade Monções, São
Paulo/SP. Presença: subscritores, representando a totalidade do capital. Mesa: Presidente: Leônidas Herndl, Secretário: Marcus
Herndl Filho. Deliberações aprovadas: a constituição de uma S/A de capital fechado, com a denominação de H2 Kapital S.A.,
a qual terá por objeto social a prestação de serviços de administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de
investimento ou outros ativos, exclusivamente de titularidade de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, na categoria gestor de
recursos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 558, de 26.03.2015, conforme alterada, ou norma que
venha a aditá-la ou substituí-la. O capital social será de R$ 100.000,00, representado por (i) 50.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal; e (ii) 50.000 de ações preferenciais nominativas, sem direito a voto, as quais são totalmente subscritas da
seguinte forma: (i) Leônidas Herndl; e (ii) Marcus Herndl Filho, subscrevem (a) 25.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal; e (b) 25.000 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, sem direito a voto, ao preço unitário de emissão de
R$ 1,00, cada um, as quais são totalmente integralizadas, em moeda corrente nacional, na forma dos boletins de subscrição. A
Assembleia deliberou: (a) A constituição da Companhia, que terá sede social em São Paulo/SP; (b) projeto de Estatuto Social; (c)
deﬁnição da forma de administração da Companhia, que será realizada uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5
diretores, dentre os quais 1 deverá ser Diretor de Gestão, que será responsável na Companhia perante a CVM pelo exercício das
atividades de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM 558,
estando habilitado para tanto; 1 deverá ser Diretor de Compliance, que será responsável perante a CVM pelo (1) cumprimento das
regras, políticas, procedimentos e controles internos da Companhia, nos termos do artigo 4º, inciso IV, da Instrução CVM 558;
(2) pela gestão de risco, nos termos do artigo 4º, inciso V, da Instrução CVM 558; e (3) pela política de prevenção à “lavagem” de
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores da Companhia, nos termos da legislação vigente, especialmente a Instrução CVM
nº 617, de 05.12.2019; e os demais serão diretores sem designação especíﬁca, todos com seus poderes delimitados no Estatuto
Social da Companhia e prazo de mandato uniﬁcado de 3 anos, que se inicia na presente data, sendo prorrogável até a posse dos
respectivos substitutos, facultada a reeleição. Eleitos para Diretor de Gestão o Sr. Marcus Herndl Filho, brasileiro, casado,
engenheiro eletrônico, RG nº 1.523.813 SSP/DF, CPF nº 162.746.228-70 e para Diretor de Compliance o Sr. Leônidas Herndl,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 52.477.778-0 SSP/SP, CPF/ME nº 494.894.371-15, ambos residentes em São Paulo/
SP. Os cargos de Diretores sem designação especíﬁca permanecerão, por ora, vacantes. Os Diretores eleitos assinaram os Termos
de Posse, e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade
mercantil. Nada mais. Acionistas: Leônidas Herndl e Marcus Herndl Filho. Advogada: Carla Calzini dos Santos Rocha - OAB/SP
nº 422.055. JUCESP-NIRE 3530056270-4 em 07.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
PASAMA PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 60.540.499/0001-51 - NIRE 35.300.314.557 - Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária aos 30/11/2020 - Em 30/11/2020, às 10h, na sede em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Otavio Maluf, Presidente; Genildo
de Brito, Secretário. Deliberações por unanimidade: (i) aprovaram a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme permissivo
do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76; (ii) aprovaram a alteração do estatuto social para o ﬁm de reduzir de 6 para 3 o número máximo de
Diretores, extinguir o cargo de Diretor Presidente e criar o cargo de Diretor de Investimentos, especiﬁcar os poderes da Diretoria, inclusive
acrescentando previsão especíﬁca sobre a representação da Companhia em sociedades investidas, e modiﬁcar a redação dos artigos
13, 17, do §2º do artigo 19, do §1º do artigo 20, do § único do artigo 22, do caput do artigo 23, do artigo 24, do Estatuto Social, para que
passem a ter a seguinte redação: “Artigo 13. A Assembleia será instalada por qualquer Diretor, e em seguida os acionistas elegerão o
Presidente da Mesa que indicará um dos presentes para secretariá-lo.” “Artigo 17. A Diretoria da Companhia será composta por 2 a 3
membros, sendo 1 Diretor de Investimentos e os demais diretores sem designação especíﬁca.” “Artigo 19. A Diretoria reunir-se-á sempre
que convocada por qualquer dos diretores, desde que com, no mínimo, 3 dias de antecedência, sendo dispensada a convocação quando
houver a presença da totalidade dos diretores. §1º Para a validade das reuniões será exigida a presença de, no mínimo, 2 diretores. §2º As
decisões serão tomadas por maioria de votos.” “Artigo 20. Nos impedimentos e ausências temporárias de qualquer diretor, seu substituto
será designado pela própria Diretoria. §1º Em caso de vacância de cargo na Diretoria, caberá aos diretores remanescentes convocar a
Assembleia Geral para eleger novo diretor. §2º Além das hipóteses de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do diretor que,
sem justiﬁcativa, deixar de exercer suas funções por 30 dias consecutivos.” “Artigo 22. Além das atribuições normais inerentes aos cargos
de diretor, compete à Diretoria deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção de ﬁliais ou estabelecimentos de quaisquer espécies,
no País ou no exterior. §único. Compete ao Diretor de Investimentos, isoladamente, a representação da Companhia nas deliberações e
atos societários das sociedades das quais ela seja sócia ou acionista, em especial em reuniões, AGOE’s de sociedades das quais ela seja
quotista ou acionista, e na votação de quaisquer matérias em reuniões, AGOE’s de sociedades das quais a Companhia seja acionista, em
especial a respeito de deliberações sobre demonstrações, resultados ﬁnanceiros e balanços patrimoniais, podendo, para tanto, nomear
procurador para representar a Companhia nestes atos. Para os demais atos não previstos especiﬁcamente neste §único, a competência
será de qualquer Diretor isoladamente” “Artigo 23. Compete aos Diretores: a- Cumprir as deliberações da Assembleia Geral e da própria
Diretoria; b- Organizar, anualmente, as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia para, depois de aprovadas pela Diretoria, submetê-las
à Assembleia Geral.”“Artigo 24. A Companhia poderá ser representada, ainda, por procuradores, que exercerão suas funções dentro dos
limites do instrumento de mandato.”; em seguida, aprovaram a nova redação do Estatuto Social, conforme Anexo I; (iii); na sequência,
elegeram, para compor a Diretoria juntamente com o Diretor Otavio Maluf, RG 7.284.449-8, CPF 012.246.798-14, eleito em 30/07/2020
e que permanecerá no cargo até a AGO do ano de 2023, o Sr. Flavio Maluf, RG 7.284.451, SSP/SP, CPF 064.335.778-57, para o cargo
de Diretor, e o Sr. Adriano Pagni Buzaid, RG 24.371.967-X, CPF 360.275.858-38, para o cargo de Diretor de Investimentos, ambos
residentes e domiciliados em São Paulo/SP, sendo que os seus respectivos mandatos terão validade até a AGO do ano de 2023; (iv)
autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 30/11/2020. JUCESP nº 3.524/21-8 em 08/01/2021.
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Rufê-Participações Societárias Ltda.
CNPJ/MF: 12.128.771/0001-48 - NIRE: 35224452168
Ata Sumária da Reunião de Sócios
Rubens Furlan Junior e Felipe Dias Furlan, sócios titulares detentores de
100% do capital social da Sociedade, denominada Rufê-Participações
Societárias Ltda., com sede na Alameda Grajaú 129, Conjunto 1504,
Sala 3, Barueri/SP, tendo em vista decisão tomada em 03/02/2021, cuja
pauta propõem a redução do capital social em R$ 20,00, mediante o
cancelamento de parte da participação das referidas quotas, passando
o capital social a ser de R$ 49.980,00, aprovaram, por fim, a redução do
capital com fundamento nos artigos 173 e 174 da Lei 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os sócios assinam a presente ata
a fim de que as resoluções retro deliberadas produzam os seus efeitos
de direito. Assinaturas: Rubens Furlan Junior e Felipe Dias Furlan.

Jornal
ODIASP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES DE SAÚDE PÚBLICA - CNPJ – 51.692.127/0001-50, convoca seus
associados para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de Fevereiro de 2.021, às
14:00h, em primeira convocação e não havendo quórum, em segunda convocação no mesmo dia às
15:00h, no local Praça Santos Coimbra, nº 290, nesta Capital, para tratar dos seguintes assuntos: a)
Dissolução da Associação na forma prevista no artigo 60 do Estatuto Social; b) Doação do Patrimônio
da Associação à Instituição de beneﬁcência de personalidade jurídica, na forma descrita no artigo 57
do Estatuto Social; c) Eleição do liquidante da Associação para praticar os atos necessários a ultimar a
Dissolução da Associação, junto aos Órgãos Públicos e, principalmente para outorgar Escritura de Doação
de bem imóvel pertencente a Associação e que foi doado pela Assembléia à Instituição de beneﬁcência
por esta escolhida. d) Outros assuntos de interesse da Associação. São Paulo, 1º de Fevereiro de 2.021.
LENICE MANCINI
Presidente
Cédula de Identidade expedida pela SSP/SP – R.G. Nº 6.980.456

STS SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI.

SEDE: AVENIDA THOMAS EDISON, 758, BAIRRO BARRA FUNDA, CEP 01140-001.
NIRE Nº 35.601.289.993 / CNPJ Nº 05.197.756/0001-96
REGULAMENTO INTERNO, MEMORIAL DESCRITIVO E TARIFAS OFICIAIS
REGULAMENTO INTERNO: A sociedade empresária STS SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI, estabelecida na Cidade de São Paulo/SP à
Avenida Thomas Edison, 758, Bairro Barra Funda, CEP 01140-001, inscrita no CNPJ sob n.º 05.197.756/0001-96, com arquivamento na Junta
Comercial de São Paulo sob o NIRE n.º 35601289993, ESTABELECE as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias
e que funcionará dentro das peculiaridades específicas de Armazém Geral da seguinte forma: ARTIGO 1º - Serão recebidas em depósito
mercadorias diversas e produtos nacionais ou importados já nacionalizados que não possuem natureza agropecuária. Parágrafo Único.
Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais. ARTIGO 2º - A juízo da
direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: I – quando não houver espaço suficiente para o seu armazenamento; II –
se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias já depositadas; e III – Quando se tratar de inflamáveis,
explosivos e demais produtos perigosos. ARTIGO 3º - A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alterações de
qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior. ARTIGO 4º - Os depósitos de mercadorias
deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá um documento,
denominado Recibo de Depósito, contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias.
ARTIGO 5º - O armazém estará aberto todos os dias útil durante o horário comercial. ARTIGO 6º - As indenizações prescreverão em três meses,
contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado.
ARTIGO 7º - O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do
procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto n.º 1.102/1903. CONDIÇÕES GERAIS: Os seguros e as emissões de warrants
serão regidos pelas disposições do Decreto n.º 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos
armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente.
São Paulo/SP, 02 de dezembro de 2020. Sivoney Maria Arlindo - Sócia Administradora.
MEMORIAL DESCRITIVO: A empresa STS SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI, tendo em vista o que trata os itens 1º e 4º do Artigo 1º do
Decreto 1.102, de 21 de novembro de 1903, por seu sócio administrador abaixo assinado, declara: DENOMINAÇÃO SOCIAL: STS Soluções EM
TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE n.º 35224064702 e inscrita no CNPJ sob n.º 05.197.756/000196, com sede à Avenida Thomas Edison, 758, Bairro Barra Funda, CEP 01140-001. PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado. CAPITAL SOCIAL: R$
100.000,00 (cem mil reais). ARMAZÉM DE DEPÓSITOS: O armazém possui formato retangular, construção em alvenaria/concreto armado/
cobertura de telhas fibrocimento, com área total de 707,00 m² e área para armazenagem verticalizada (porta pallet). OBJETIVO DA EMPRESA:
A sociedade empresária tem como objetivo a prestação de serviços de armazéns gerais, depósito de mercadoria de terceiros, armazenador de
produtos gerais. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: Armazenagem de produtos e materiais publicitários, utensílios, descartáveis, papelaria, materiais de
uso e uniformes e demais serviços inerentes à guarda e conservação das mercadorias recebidas em depósito, e na forma prevista no Regulamento
Interno, sendo cobrado na forma prevista nas Tarifas Oficiais remuneratórias. A empresa não realizará armazenamento de produtos perigosos
e agropecuários. SEGURANÇA: De acordo com as Normas Técnicas do armazém, consoante com a quantidade e a natureza das mercadorias,
bem como os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no Laudo Técnico de Vistoria. COMODIDADE: Condições
satisfatórias em relação à estabilidade estrutural e funcional com condições de uso imediato. EQUIPAMENTOS: 01 Empilhadeira elétrica com
altura de 06 metros com capacidade de 2.500 kg e 4 paleteiras hidráulicas com capacidade 2.000kg. Sendo o que tínhamos a declarar, firmamos o
presente, em três (3) vias de igual teor e forma. São Paulo/SP, 02 de dezembro de 2020. Sivoney Maria Arlindo - Sócia Administradora.
TARIFAS OFICIAIS: 1. TAXA DE ESTOCAGEM DE PRODUTOS: Armazenagem Mensal por palete estocado: R$ 114,00. Armazenagem
Mensal por m²: R$ 135,00. 2. SEGUROS: Percentual Cobrado sobre o pico mensal de estoques 0,45% sobre o valor da mercadoria. 3. TAXAS
AD VALOREM: Percentual Cobrado sobre o pico mensal de estoques 0,20% sobre o valor da mercadoria. São Paulo/SP, 02 de dezembro de
2020. Sivoney Maria Arlindo - Sócia Administradora. REGISTRO JUCESP Nº 67.527/21-8 EM 01.02.2021. GISELA SIMIEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047725-40.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPACO PRODUCOES E
EVENTOS LTDA, CNPJ 05.840.928/0001-06, na pessoa de seu representante legal e a ROBERTO CHUJI ISHII, CPF 060.384.288-79, que Banco
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 386.761,89 (maio/2020), referente ao saldo
devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 4783000006110300424. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
QUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªhQUANTUMvªRECLAMADO ªACRESCIDOªOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAª
REDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ª
RECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOª
DOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2020.
B 03 e 04/02

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I ² SANTANA
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001528-71.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes
Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KERIN IZZO, CPF 282.745.078-00, RG 18.251.564-3, que nos autos da ação
de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, procedeu-se a penhora
sobre ´8PYHtculo Imp/Fiat, tipo SLX, Placa DSN 2222, ano de fabricação 1994, modelo 1995, conforme Termo de
Penhora de fls. 98, do qual foi nomeado depositário, o Sr. Kerin Izzo. Estando o executado em local incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, da PENHORA por EDITAL, para que em 05 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra,
ofereça impugnação, na ausência da qual, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro/2020.

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI ² PINHEIROS
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002349-45.2020.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. André Salomon Tudisco, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a HECTOR APARECIDO SENECHEN, Brasileiro, casado, Gerente, RG 242531283, CPF 134.415.548- 09, com
endereço à Rua Leyla Haddad, 169/175, Jardim Sarah, CEP 05381-010, São Paulo ± SP, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CENTRO DE EDUCAÇÃO HORIZONTES EIRELI. Encontrando-se o
réu em local incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL de que o documento de fls. 69/76, dos autos do processo em epígrafe, notícia o bloqueio parcial do valor do
crédito em execução, que foi requisitada a transferência dos valores bloqueados e declarada efetiva em penhora o
bloqueio realizado na conta de titularidade de executado e para que o executado se manifeste no prazo de 15 dias, na
forma do artigo 854, §3º do CPC, sendo que no silêncio do executado, será expedido mandado de levantamento eletrônico
ao exequente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passa do
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - 44ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 14º
andar - sala nº 1400/1414 - Centro - CEP01501-900 - Fone: (11)
- E-mail:
upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 102966914.2019.8.26.0100. A Dra. ANNA PAULA DIAS DA COSTA, MMª Juíza de Direito
da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarcada Capital do Estado de São
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a VERA MARIA APARECIDA GUIMARÃES
QUEIROZ (RG 7.476.334; CPF 153.592.458-67), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ACARAÚ lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM (corréu: Espólio de Maria
Aparecida Guimarães Queiróz), visando a condenação no pagamento do débito
de R$ 16.026,18 (no ajuizamento) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, referente a parcelas condominiais vencidas, além das que se vencerem
no curso desta, relativas a unidade 10 do condomínio situado na Av. Angélica,
412, Sta. Cecília, Capital. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26/01/2021.
04 e 05/02
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Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Segunda Convocação para Quarta Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian
Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRA”, “CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos
da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio – CRA – da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização, celebrado em 29
de outubro de 2015, conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 2ª convocação para a Quarta
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 18 de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, de forma
exclusivamente digital e remota, através da plataforma Microsoft Teams, a ser coordenada pela Securitizadora,
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para que, em atenção ao artigo
22, inciso (I) da Instrução Normativa da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“ICVM 600”) deliberem sobre: (i) a
aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado, referente ao exercício social ﬁndo em setembro de
2020; e (ii) autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Securitizadora, realize todos os atos e celebre
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as aprovações da ordem do dia. Ficam os
senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da ICVM 600, as demonstrações
contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas
caso a assembleia em referência não seja instalada em eventual segunda convocação.Não será admitido o uso da
instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Quarta Assembleia Geral de
Titulares dos CRA, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso, disponibilizado pela
Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os Titulares dos CRA
deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias
úteis antes da Quarta Assembleia de Titulares dos CRA, podendo ser encaminhado até o horário de início da
assembleia, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@
grupopan.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física
são: cópia do documento de identidade do titular do CRA; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado. Os documentos necessários para
os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRA e; b) cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2021
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Segunda Convocação para - Quarta Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian
Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRA”, “CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos
da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio – CRA – da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização, celebrado em 13 de
outubro de 2015, conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 2ª convocação para a Quarta Assembleia
Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital e
remota, através da plataforma Microsoft Teams, a ser coordenada pela Securitizadora, conforme Instrução Normativa da
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para que, em atenção ao artigo 22, inciso (I) da Instrução Normativa
da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“ICVM 600”) deliberem sobre: (i) a aprovação das demonstrações contábeis
do Patrimônio Separado, referente ao exercício social ﬁndo em setembro de 2020; e (ii) autorização ao Agente Fiduciário
para que, em conjunto com a Securitizadora, realize todos os atos e celebre todos e quaisquer documentos que se façam
necessários para implementar as aprovações da ordem do dia. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes
de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da ICVM 600, as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não
contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia em referência não seja
instalada em eventual segunda convocação. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do
voto deverá ser feita no momento da Quarta Assembleia Geral de Titulares dos CRA, através do acesso à plataforma digital.
Para que recebam o link de acesso, disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft
Teams e ser acessada com câmera, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos de representatividade
descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Quarta Assembleia de Titulares dos CRA, podendo
ser encaminhado até o horário de início da assembleia, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário,
nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários
para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular do CRA; ou, caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado.
Os documentos necessários para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto,
contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal
do titular do CRA e; b) cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2021
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de Interdição de Yvonne Ronche Garcia, requerida por Alvaro
Braz Magaldiai - Processo nº 1015661-66.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Cunha de Paula, na forma da Lei, etc. Faz saber aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 09/07/2020, foi decretada a Interdição
de Yvonne Ronche Garcia, brasileira, viúva, aposentada, RG 2.876.683-0, CPF 153.612.868- 69, com endereço à Rua
Bernarda Luiz, 129, Vila Madalena, CEP 05448-020, São Paulo - SP, nascida em 17/02/1929, filha de Alfredo Ronche e
Magdalena Lence, portadora de quadro demencial, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza
patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador Alvaro Braz Magaldi, brasileiro, divorciado, locutor, RG 4.479.167-7, CPF
000.610.848-24, Alagoas, 515, Apto 125, Higienópolis, CEP 01242-001, São Paulo - SP.NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo - SP, aos 02 de outubro de 2020
Edital de Citação - Prazo de 10 dias. Processo nº 0000816-56.2020.8.26.0268 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Djalma Moreira Gomes Junior, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) GCP do Brasil
Participações Ltda., CNPJ 15.508.913/0001-90, com endereço à Alameda Araguaia, 933, 8º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-000,
Barueri - SP e WM Pavimentação Asfaltica Ltda. EPP, CNPJ 09.520.326/0001-14, com endereço à Alameda Araguaia, 2044, Alphaville
Industrial, CEP 06455-000, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por
parte de Souza Lima Segurança Patrimonial Sc Ltda, alegando em síntese: A Exequente, no presente procedimento executório, div ersas
vezes, requereu diligências para citar a empresa Executada, desde o endereço fornecido na certidão emitida pela Junta Comercial até a
tentativa de citação na pessoa de seus sócios, no entanto todas resultaram infrutíferas. Não foram descobertos sequer indício s de que a
Executada/WM possua patrimônio. A codevedora GCP do Brasil Participações Ltda, igualmente, foi constituída pela sócia Wanessa
Pacheco da Silva Jardim que, posteriormente, se retirou da sociedade. Há, nos autos, elementos suficientes que indiquem a realização de
fraude contra credores e, nos termos do artigo 139, inciso IV do CPC. Requer seja julgado procedente o presente incidente de
desconsideração e personalidade jurídica a fim de que sejam incluídas as empresas acima mencionadas no polo passivo da execuç ão,
considerando a demonstração de formação de grupo econômico, a ocultação patrimonial, bem como os fortes indícios de encerramento
irregular das atividades da empresa Executada. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Ser á o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos
11 de janeiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1039164-59.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da
Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS ANTONIO DE SOUSA, Brasileiro, CPF 010.173.104-32, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ensino Supletivo Aliado Ltda.,
alegando em síntese: cobrança de R$ 16.274,73 (junho/2020). Estando o réu em lugar ignorado, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para pagar o débito no prazo de 03 dias (art. 829, CPC), hipótese em
que os honorários fixados serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC), requerer o parcelamento nos
termos do art. 916 do CPC,(comprovando, no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo,
inclusive custas processuais e honorários advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas
acrescidas de juros de 1% e correção pela tabela prática do TJSP), ou apresentar embargos no prazo de 15
dias, prazos estes a fluírem após os 20 dias supra, sob pena penhora, bem como de que no caso de revelia
será nomeado curador especial (art.257, IV, NCPC). Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1027549-61.2019.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Est ado de São Paulo, Dr(a).
FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) NVHTERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.253.582/0001-67, 883, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Tga Terceirização de Serviços Eireli - Me, visando o recebimento
da quantia de R$ 34.773,29, atualizado até (outubro/2019), representado pelas notas fiscais emitidas nºs 123,
127, 148, 76, 80,81, 89, 93, das quais totalizam a quantia de R$ 29.779,97 não quitado, todas as notas emitidas
são referente a prestação de serviço de fornecimento de mão de obra prestados a empresa ré. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 04 e 05/02
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Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2021

São José Desenvolvimento Imobiliário 35 S.A. - C.N.PJ./MF 10.174.770/0001-04 - NIRE 35.300.392.710
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em Reais - R$)
31/12/2019
31/12/2018 Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018 Balanço Patrimonial - PASSIVO
42.866,09
- Receita operacional líquida/Lucro bruto
20.618.041,20 20.567.464,77 Circulante
28.523,95
- Outras receitas/
1.127,77
1.494,62 Financiamentos Bancários
14.327,02
21.151,52
21.151,52 Fornecedores a pagar
(despesas) operacionais
(84.987,23) (60.486,00)
15,12
- Despesas gerais e administrativas
20.595.761,91 20.544.818,63 Obrigações tributárias
(76.787,69) (54.085,66)
278.771,97 16.444.010,84 Despesas tributárias
115.958,34
- Não-Circulante
(8.199,54) (6.400,34)
197.526,60 16.444.010,84 Resultado antes das receitas
115.958,34
- Débitos com partes relacionadas
81.245,37
115.958,34
- Financiamentos Bancários
e despesas ﬁnanceiras
(84.987,23) (60.486,00)
Patrimônio Líquido
20.412.361,48 4.123.453,93
(3.233,61)
(677,13)
Capital social
21.406.428,39 5.029.300,00 Despesas ﬁnanceiras
Resultado
antes
do
IR/CS
(88.220,84)
(61.163,13)
Prejuízos acumulados
(994.066,91)
(905.846,07)
Resultado do exercício
(88.220,84) (61.163,13)
20.733.999,54 20.567.464,77
20.733.999,54 20.567.464,77 Total do passivo
As demonstrações ﬁnanceiras completas encontram-se
à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
A Diretoria
Oriovaldo Lopes da Silva - Contador CRC-1SP 188049/O-3

Balanço Patrimonial - ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros créditos
Estoques
Não-Circulante
Imobilizado
Imobilizado

Total do ativo

Total do ativo

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA “TEN YAD”
CNPJ 69.127.793/0001-00 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2019
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
2019
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
621.204,84
163.023,18
2018
2019
44.917,14 Receitas ordinárias
18.362,34 Doações recebidas
14.559.221,16
14.432.459,43
319.769,09
Convênios Governamentais
3.392.637,90
3.524.880,48
165.185,15
Trabalho Voluntário
1.643.440,00
1.877.040,00
260.326,62
Atividades geradoras de renda 1.442.675,22
1.995.897,44
Total do Ativo Circulante
1.494.478,90
2.070.098,49
1.592.788,36
Total das Receitas ordinárias 21.037.974,28
21.830.277,35
5.877.235,56
5.899.588,92 Receitas Financeiras
Receitas financeíras
65.339,19
68.575,41
Ativo Não Circulante
65.339,19
68.575,41
Realizável a Longo Prazo
86.771,34
93.913,20
24.163.823,23 25.534.161,91 Total das Receitas financeiras
-1.941.617,07 -2.170.360,92 Receitas extraordinárias
48.104,16
2.316.517,65
946.178,97 Receitas venda ativo
Imobilizado
35.798.661,68
36.705.118,42
0,00
0,00 Total das Receitas extraordinarias 48.104,16
( - ) Depreciação Acumulada
-5.273.463,97
-6.600.727,81
660.715,78
660.715,78 Total de Receitas do exercício 21.151.417,63 21.898.852,76
Total do Ativo Permanente
30.525.197,71
30.104.390,61
-228.743,85
-194.670,72 Custo Assistencial
24.970.695,74 24.776.025,02 Serviços de Proteção Basica
(7.182.731,55) (8.048.522,35)
Total do Ativo
32.106.447,95
32.268.402,30
32.106.447,95 32.268.402,30
Departamento Pessoal
(2.195.555,02)
(2.443.008,28)
Alimentação
(2.752.130,73) (2.979.692,97)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Administrativas
(2.235.045,80)
2.623.894,71)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2018
2019
Financeiras
(1.926,39)
Superávit (Déficit) do Período
(228.744)
(194.670,72)
Serviços
de
Proteção
Especial
295.031,20)
(250.121,17)
Ajustes por:
Departamento Pessoal
(92.375,60)
(89.126,96)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
Alimentação
(39.044,20)
(32.201,03)
( + ) Baixa do Ativo Imobilizado
27.896
230.000
Administrativas
(163.611,40)
(128.793,18)
( + ) Depreciação
517.967
1.290.470
Total Custos assistenciais
(7.477.762,75)
(8.298.643,52)
( + ) Amortização
53.583
36.794
( + ) Fundo para Imobilização
2.120.000
Centro de Convivência Infantil (Berçarios)
(+/-) Provisões Trabalhistas
6.664
21.773
Departamento Pessoal
(1.093.062,32)
(1.126.072,99)
Superávit (Déficit) Ajustado
2.497.366
1.384.366
Alimentação
(136.025,01)
(152.507,91)
Aumento (Diminuição) nos Ativos
Administrativas
(450.116,29)
(600.335,40)
Créditos a Recuperar
52.745
(1.060.586)
Financeiras
(644,14)
Realizavel a Longo Prazo
(25.960)
26.785
(7.142)
(1.067.728)
Tributárias
(84.515,99)
(44.640,50)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Depreciação / Amortização
(369,84)
(369,84)
Fornecedores de Bens e Serviços
40.790
131.069
Total Despesas Centros de
Obrigações Sociais e Tributárias
5.375
(7.567)
Convivencia
Infantil
(1.764.089,45)
(1.924.570,78)
Subvenções e Assistências Governamentais
Restaurante Bom Prato
Receita Diferida
248.881
11.446
Departamento Pessoal
(50.283,75)
(90.905,83)
Exigivel a Longo Prazo
2.934.394
3.229.440
22.353
157.301
Alimentação
(1.777.479,82)
(2.019.373,34)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
5.753.590
473.939
Administrativas
(425.457,96)
(618.026,80)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Tributárias
(216,01)
(325,66)
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Financeiras
(1.989,05)
(2.858,47)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(4.749.964) (4.749.964) (1.136.457)
(1.136.457)
Depreciação / Amortização
(129.236,83)
(81.907,17)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento
(4.749.964)
(1.136.457) Total Despesas Restaurante
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Bom Prato
(2.384.663,42) (2.813.397,27)
Recebimentos de Empréstimos
(20.842)
177.551
Despesas Administrativas/Geral
Outros Recebimentos por Financiamentos
Departamento Pessoal
(1.528.652,21)
(1.620.918,46)
Pagamentos de Empréstimos
Administrativas
(5.530.258,37) (5.761.929,19)
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(20.842)
177.551
Tributárias
(41.197,84)
(38.657,55)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos
(20.842)
177.551
Financeiras
(91.594,14)
(149.568,40)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
982.783
(484.967)
Depreciação / Amortização
(441.943,30) (1.244.986,83)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
321.111
1.303.895
Custo de Mercadoria Vendida
(240.851,48)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
1.303.895
818.928
Total despesas operacionais (7.633.645,86) (9.056.911,91)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 Total dos Custos e Despesas (19.260.161,48) (22.093.523,48)
PATRIMONIO
FUNDO PARA
AJUSTES DE
SUPERÁVIT/
TOTAL DO Superávit antes da renúncia fiscal
SOCIAL
IMOBILIZAÇÃO
AVALIAÇÃO
DÉFICIT
PATRIMÔNIO e do fundo de imobilizações
1.891.256,15
(194.670,72)
PATRIMONIAL
LÍQUIDO Isenção Previdenciária
727.897,47
856.108,75
SALDOS INICIAIS EM 31/12/2017
21.093.219
2.054.086
0
-67.865
23.079.440 Fundo de imobilização
(2.120.000,00)
AJUSTES DE AXERCÍCIOS ANTERIORES
0
0
0
0
0 INSS cota patronal
(727.897,47)
(856.108,75)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO
0
0
0
-228.744
-228.744
Superávit (Déficit) do Exercício (228.743,85)
(194.670,72)
REVERSÃO DE FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO
1.857.568
-1.857.568
0
0
0
FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO
0
2.120.000
0
0
2.120.000
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
TRANSFERENCIAS DE SUPERÁVIT
São Paulo, 27 de maio de 2019.
DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
-67.865
0
0
67.865
0
Walter Heuer Auditores Independentes
SALDOS FINAIS EM 31/12/2018
22.882.922
2.316.518
0
-228.744
24.970.696
CRC-2SP000334/O-6 F SP.
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0
0
0
0
0
Osmar Hermes Donato Costa - Contador
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO
0
0
0
-194.671
CRC – 1SP272659/O-4
-194.671
REVERSÃO FUNDO IMOBILIZAÇÃO
1.370.339
-1.370.339
0
0
0
São Paulo, 31 de Dezembro de 2018
FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO
0
0
0
0
0
Dave Weitman - CPF: 013.100.408-50
TRANSFERENCIAS DE SUPERÁVIT
Osvaldo Catharino Moreno - CRC: TC 1SP074832/0-5
DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
-228.744
0
0
228.744
0
CPF.: 531.652.338-53 Contador
SALDOS FINAIS EM 31/12/2019
24.024.517
946.179
0
-194.671
24.776.025
2018

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações Financeiras
Créditos a Recuperar

8.534,70
63.581,53
1.231.778,33
190.584,34

2019

10.830,74
132.879,58
675.217,34
1.251.170,83

PASSIVO Circulante
Fornecedores
Empréstimos
Obrigações sociais a recolher
Obrigações tributárias
Provisões Trabalhistas
Credores Diversos
Receita Diferida
Total do Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Exigivel a Longo Prazo
Patrimônio Líquido
Patrimônio social
Déficit Acumulado
Fundo para imobilização
Ajuste de Exercícios Anteriores
Subvenções Bom Prato
Superávit/Déficit do exercício
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo
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Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em Reais - R$)
31/12/2020
31/12/2019 Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019 Balanço Patrimonial - PASSIVO
52.860,54
42.866,09 Receita operacional líquida/Lucro bruto
20.624.572,63 20.618.041,20 Circulante
20.450,85
28.523,95 Outras receitas/(despesas) operacionais (177.083,51) (84.987,23)
1.080,90
1.127,77 Financiamentos Bancários
27.867,82
14.327,02 Despesas gerais e administrativas
21.151,52
21.151,52 Fornecedores
(159.244,39) (76.787,69)
4.541,87
15,12 Despesas tributárias
20.602.340,21 20.595.761,91 Obrigações tributárias
(17.839,12) (8.199,54)
428.654,35
278.771,97 Resultado antes das receitas
85.708,38
115.958,34 Não-Circulante
365.026,60
197.526,60
85.708,38
115.958,34 Débitos com partes relacionadas
e despesas ﬁnanceiras
(177.083,51) (84.987,23)
63.627,75
81.245,37
85.708,38
115.958,34 Financiamentos Bancários
(6.513,24) (3.233,61)
Patrimônio Líquido
20.228.766,12 20.412.361,48 Despesas ﬁnanceiras
1,39
Capital social
21.406.428,39 21.406.428,39 Receitas ﬁnanceiras
(183.595,36) (88.220,84)
Prejuízos acumulados
(1.177.662,27)
(994.066,91) Resultado antes do IR/CS
Resultado do exercício
(183.595,36) (88.220,84)
20.710.281,01 20.733.999,54
20.710.281,01 20.733.999,54 Total do passivo
As demonstrações ﬁnanceiras completas encontram-se
à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
A Diretoria
Oriovaldo Lopes da Silva - Contador CRC-1SP 188049/O-3

Balanço Patrimonial - ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros créditos
Estoques
Não-Circulante
Imobilizado
Imobilizado

ATIVO
Circulante

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

São José Desenvolvimento Imobiliário 35 S.A. - C.N.PJ./MF 10.174.770/0001-04 - NIRE 35.300.392.710

2018
490.135,99
21.858,85
40.983,21
29.863,38
297.996,46
128.798,14
248.880,62
1.258.516,65

ACEF S.A.

CNPJ/ME nº 46.722.831/0001-78 - NIRE 35300185765
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Distribuição, da ACEF S.A. Realizada em 15 de Dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de dezembro de 2020 às 11:00 horas, na sede social da ACEF S.A., (“Companhia” e “Emissora”), localizada na cidade de Franca,
Estado de São Paulo, na Avenida Armando Salles de Oliveira, nº 201, Parque Universitário, CEP 14404-600 (“Assembleia”). 2. Convocação: Dispensada a convocação,
tendo em vista que se verificou a presença do titular das Debêntures (conforme abaixo definido) (“Debenturista”) representando 100% (cem por cento) das Debêntures
em Circulação, emitidas no âmbito da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional
Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do
artigo 71, parágrafo 2º e artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) e da cláusula
11.3.1 do “Instrumento Particular da Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional
Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição” da Companhia, celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário (conforme
abaixo definido) e a Garantidora (conforme abaixo definido), celebrado em 19 de dezembro de 2019, conforme aditado (“Escritura de Emissão”). 3. Presença: Presente
(i) o representante do Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, conforme lista de presença de Debenturistas apostas na presente
ata; (ii) o representante da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”);
(iii) os representantes da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., na qualidade de interveniente garantidora (“Fiadora”); e (iv) os representantes da Emissora, conforme as
assinaturas apostas abaixo. 4. Mesa: Guilherme Augusto Mendes Galego – Presidente; Antônio Cavalcanti Júnior – Secretário. 5. Abertura: Foram eleitos o Presidente
e o Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário
os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Presidente instalada
a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia. 6. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a autorização, ou não, para a
alteração da fórmula de cálculo dos Índices Financeiros da Dívida Financeira Líquida/EBITDA a ser apurado pela Emissora com base nas Demonstrações Financeiras
Consolidadas Auditadas da Fiadora encerrados ao final de cada exercício social, a partir das Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Fiadora relativas ao
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, previsto na Cláusula 8.1.2, (vii) da Escritura de Emissão; (ii) caso a matéria prevista na deliberação (ii) acima
seja aprovada, a aprovação para a alteração da 8.1.2, (vii) da Escritura de Emissão; e (iii) a autorização, ou não, para a Emissora, a Fiadora e o Agente Fiduciário praticarem
todos os atos necessários à realização, formalização, implementação aperfeiçoamento das deliberações aprovadas na presente Assembleia, incluindo, mas sem limitação,
à celebração do “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da ACEF S.A.” a ser celebrado entre a
Emissora, a Fiadora e o Agente Fiduciário (“Aditamento à Escritura de Emissão”). 7. Deliberações: Instalada validamente a Assembleia e após a discussão da matéria,
os Debenturistas aprovaram, com unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a alteração da fórmula de cálculo dos Índice Financeiro da Dívida Financeira Líquida/EBITDA
a serem apurados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Fiadora encerrados ao final de cada exercício social, a partir das Demonstrações Financeiras
Consolidadas Auditadas da Fiadora relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, previsto na Cláusula 8.1.2, (VII) da Escritura de Emissão;
(ii) em razão da deliberação aprovada no item (i), acima, autorizar a alteração da Cláusula 8.1.2, (vii) da Escritura de Emissão, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“(vii) não observância, pela Emissora, durante toda a vigência da Emissão, do índice financeiro abaixo indicado, a ser apurado pela Emissora com base nas Demonstrações
Financeiras Consolidadas Auditadas da Fiadora (conforme abaixo definido) e nas memórias de cálculo elaboradas pela Fiadora, e acompanhadas pelo Agente Fiduciário
anualmente, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das informações a que se refere a Cláusula 9.1, item (a), abaixo, a
partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Fiadora relativas a 31 de dezembro de 2020 (“Índices Financeiros”): (i) Dívida Financeira Líquida/
EBITDA AJUSTADO igual ou inferior a 4,5 (quatro e meio) vezes na apuração a ser realizada com base no exercício social de 2020; (ii) Dívida Financeira Líquida/EBITDA AJUSTADO
igual ou inferior a 4,0 (quatro) vezes na apuração a ser realizada com base no exercício social de 2021; e (iii) Dívida Financeira Líquida/EBITDA AJUSTADO igual ou inferior a
3,0 (três) vezes nas apurações a serem realizadas com base nos exercícios sociais conseguintes a 2021. “Dívida Financeira Líquida/EBITDA AJUSTADO”: (A)/(B), onde:
(A) Dívida Financeira Líquida: (+) dívidas com instituições financeiras; (+) títulos e valores mobiliários representativos de dívida; (+) contas a pagar em decorrência de
aquisições de participações societárias; (+) leasings “bancários”; (+/-) saldo líquido de operações de derivativos; (+) fornecedores em atraso; (+) impostos em atraso; (-)
disponibilidade de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes; e (B) EBITDA AJUSTADO: (+/-) lucro/prejuízo; (+/-) despesa/receita financeira líquida; (+/-)
provisão para IRPJ e CSLL/Diferido; (+) depreciações, amortizações e exaustões; (+/-) perdas/lucros resultantes de Equivalência patrimonial (ou dividendos recebidos); (+)
participação de acionistas minoritários; (-) pagamentos efetivos de arrendamento; (+) depreciação/amortização de direito de uso (IFRS16); (+/-) resultado de itens não recorrentes¹.
¹Resultado de Itens não Recorrentes: (i) vendas de ativos; (ii) provisões/reversões de contingência sem efeito caixa no curto prazo; (iii) impairment e (iv) ganhos por valor justo/
atualização de ativos (sem efeito caixa) (v) despesas pontuais de rescisões de reestruturação de pessoal (vi) despesas com projetos de expansão e/ou aquisições (vii) despesas com
prospecção de novos ativos. (iii) autorização para a Emissora, a Fiadora e o Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários, incluindo a celebração de todos os instrumentos,
e respectivos registros, necessários a tal realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações aprovadas na presente Assembleia, incluindo, mas sem
limitação, a celebração do Aditamento à Escritura de Emissão. As deliberações desta Assembleia se restringem à Ordem do Dia, sendo tomadas por mera liberalidade dos
Debenturistas e não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão, sendo
sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. A Emissora e Fiadora comparecem a esta Assembleia e concordam com todas as deliberações tomadas pelo
Debenturista. Os termos iniciados com letras maiúsculas que não estiverem aqui expressamente definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. 8.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por Guilherme
Augusto Mendes Galego – Presidente, Antônio Cavalcanti Júnior – Secretário, pelo Debenturista, Agente Fiduciário e Fiadora. Franca/SP, 15 de dezembro de 2020. Guilherme
Augusto Mendes Galego - Presidente; Antônio Cavalcanti Júnior - Secretário. Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., Edigard Machado Macedo, Procurador. Emissora: ACEF S.A., Antônio Cavalcanti Júnior, Diretor Financeiro e Administrativo; Fábio Ferreira Figueiredo, Diretor de
Planejamento. Fiadora: Cruzeiro do Sul Educacional S.A., Antônio Cavalcanti Júnior, Diretor Financeiro e Administrativo; Fábio Ferreira Figueiredo, Diretor de Relações com
Investidores. Debenturista titular da totalidade das Debêntures em C

Interligação Elétrica Tibagi S.A.

Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A.

CNPJ/ME 27.967.152/0001-14 - NIRE 35300504828
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 03 de fevereiro de 2021, às 18:30h, na sede social da Interligação
Elétrica Tibagi S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º
andar, conjunto 602, sala 1, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04.794-000. Convocação: Dispensadas
as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de
Acionistas, que cumprem orientação de voto proferida em Reunião do Conselho de Administração da
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista realizada em 03 de fevereiro de 2021.
Mesa: Presidente: Rui Chammas; Secretário: Carlos José da Silva Lopes. Ordem do Dia: Aprovação
da outorga da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme abaixo definido). Deliberações: Foram
aprovadas por unanimidade, por acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia
com direito a voto, as seguintes deliberações: I. Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento das
obrigações pecuniárias, principais e acessórias, presentes e futuras, contraída pela CTEEP - Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica (“CTEEP”) no âmbito da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, a ser convolada em da
Espécie com Garantia Flutuante com Garantia Real Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Distribuição, da CTEEP (“Oferta”) (“Debêntures”), a Companhia constituirá
cessão fiduciária, nos termos do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada
de tempos em tempos, dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada de tempos em tempos, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, sobre todos e quaisquer direitos e créditos, inclusive indenizações, de sua
titularidade decorrentes, relacionados e/ou emergentes (i) do Contrato de Concessão nº 06/2020-ANEEL
(“Contrato de Concessão”), (ii) da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, conforme
previstos no Contrato de Concessão, no contrato de prestação de serviços de transmissão firmado pela
Companhia e nos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados entre o Operador Nacional
do Sistema Elétrico - ONS (“ONS”), as concessionárias de transmissão e os usuários do sistema de
transmissão, (iii) das garantias de performance, de fiel cumprimento, de adiantamento e quaisquer outras
garantias outorgadas pelas partes no âmbito do Contrato de Concessão, e (iv) dos recursos depositados
na conta centralizadora de sua titularidade a ser definida no Contrato de Cessão Fiduciária, em benefício
dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) representados pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), de acordo
com os termos e condições previstos no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Contas Vinculadas em Garantia e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia, a
Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A., a Interligação Elétrica Evrecy S.A. e o Agente Fiduciário, em
benefício dos Debenturistas, como partes, e a CTEEP como interveniente e anuente (“Contrato de
Cessão Fiduciária”); II. a autorização aos membros da Diretoria da Companhia e seus demais
representantes legais para praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão acima
deliberadas, inclusive, mas não somente: (i) celebrar, na qualidade de garantidora, o Instrumento Particular
de Escritura da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Flutuante, a ser convolada em da Espécie com Garantia Flutuante com Garantia Real
Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da CTEEP
- Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Escritura de Emissão”) e seus eventuais
aditamentos, e o Contrato de Cessão Fiduciária e seus eventuais aditamentos; (ii) negociar todos os
demais termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios; e (iii) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas,
e assinar os documentos necessários à sua efetivação e seus eventuais aditamentos, inclusive, dentre
outros, a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes;
e III. a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes
legais relacionados aos itens (i) e (ii) acima. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada
a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo
Secretário e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista (pp. Rui Chammas e Alessandro Gregori Filho) e Rui Chammas. São Paulo, 03
de fevereiro de 2021. Carlos José da Silva Lopes - Secretário.

CNPJ/ME 08.580.534/0001-46 - NIRE 35300338308
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 03 de fevereiro de 2021, às 18h, na sede social da Interligação
Elétrica de Minas Gerais S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre
Crystal, 6º andar, conjunto 602, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04.794-000. Convocação:
Dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de
Presença de Acionistas, que cumprem orientação de voto proferida em Reunião do Conselho de
Administração da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista realizada em 03 de
fevereiro de 2021. Mesa: Presidente: Rui Chammas; Secretário: Carlos José da Silva Lopes. Ordem do
Dia: Aprovação da outorga da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme abaixo definido).
Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade, por acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia com direito a voto, as seguintes deliberações: I. Para assegurar o fiel, pontual e
integral pagamento das obrigações pecuniárias, principais e acessórias, presentes e futuras, contraída
pela CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica (“CTEEP”) no âmbito da 10ª (Décima)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, a
ser convolada em da Espécie com Garantia Flutuante com Garantia Real Adicional, em Série Única,
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da CTEEP (“Oferta”) (“Debêntures”),
a Companhia constituirá cessão fiduciária, nos termos do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de
1965, conforme alterada de tempos em tempos, dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro
de 1997, conforme alterada de tempos em tempos, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, sobre todos e quaisquer direitos e créditos, inclusive
indenizações, de sua titularidade decorrentes, relacionados e/ou emergentes (i) do Contrato de
Concessão nº 07/2020-ANEEL (“Contrato de Concessão”), (ii) da prestação de serviços de transmissão
de energia elétrica, conforme previstos no Contrato de Concessão, no contrato de prestação de serviços
de transmissão firmado pela Companhia e nos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados
entre o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS (“ONS”), as concessionárias de transmissão e os
usuários do sistema de transmissão, (iii) das garantias de performance, de fiel cumprimento, de
adiantamento e quaisquer outras garantias outorgadas pelas partes no âmbito do Contrato de Concessão,
e (iv) dos recursos depositados na conta centralizadora de sua titularidade a ser definida no Contrato
de Cessão Fiduciária, em benefício dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) representados pela
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) (“Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios”), de acordo com os termos e condições previstos no “Instrumento Particular de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Contas Vinculadas em Garantia e Outras Avenças” a ser
celebrado entre a Companhia, a Interligação Elétrica Tibagi S.A., a Interligação Elétrica Evrecy S.A. e o
Agente Fiduciário, em benefício dos Debenturistas, como partes, e a CTEEP como interveniente e
anuente (“Contrato de Cessão Fiduciária”); II. a autorização aos membros da Diretoria da Companhia e
seus demais representantes legais para praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão
acima deliberadas, inclusive, mas não somente: (i) celebrar, na qualidade de garantidora, o Instrumento
Particular de Escritura da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Flutuante, a ser convolada em da Espécie com Garantia Flutuante com Garantia
Real Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Escritura de Emissão”) e seus
eventuais aditamentos, e o Contrato de Cessão Fiduciária e seus eventuais aditamentos; (ii) negociar
todos os demais termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios; e (iii) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui
consubstanciadas, e assinar os documentos necessários à sua efetivação e seus eventuais aditamentos,
inclusive, dentre outros, a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os
órgãos competentes; e III. a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e
seus demais representantes legais relacionados aos itens (i) e (ii) acima. Encerramento: Nada mais
tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada
conforme, foi assinada pelo Secretário e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (pp. Rui Chammas e Alessandro Gregori Filho)
e Rui Chammas. São Paulo, 03 de fevereiro de 2021. Carlos José da Silva Lopes - Secretário.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Segunda Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 12 de fevereiro 2021, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa
Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia;
e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição de novo membro do Conselho de Administração da
SAE. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos
instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a
referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.
São Paulo, 04 de fevereiro de 2021. Madeira Energia S.A. - MESA - Daniel Faria Costa - Presidente do Conselho de Administração.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 17/12/2020, às 13 horas, por teleconferência, nos termos do artigo 23, § 5º, do Estatuto Social
da Companhia. 2. Presença: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social, estando presentes conselheiros
representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião;
Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. 4. Ordem do Dia: Apreciar e/ou deliberar sobre: (i) a aprovação do orçamento
da Companhia e de suas subsidiárias para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2021; (ii) a aprovação do orçamento
do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2021; (iii) a
substituição de membro e coordenador do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia; (iv) as atividades realizadas
pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, desde a sua constituição; (v) a orientação de voto para os representantes da Companhia votarem em assembleia de acionistas da Hidrovias do Brasil – Marabá S.A. acerca de aprovação
de aumento de capital; (vi) a orientação de voto para os representantes da Companhia e representantes da Hidrovias del
Sur S.A., subsidiária da Companhia, votarem em assembleia de acionistas da Baloto S.A. acerca de aprovação de aumento
de capital; (vii) a orientação de voto para os representantes da Companhia e representantes da Hidrovias del Sur S.A.,
subsidiária da Companhia, votarem em assembleia de acionistas da Pricolpar S.A. acerca de aprovação de aumento de
capital; (viii) orientação de voto para os representantes da Companhia e representantes da Hidrovias del Sur S.A., subsidiária da Companhia, votarem em assembleia de acionistas da Hidrovias del Paraguay S.A. acerca de aprovação de aumento
de capital; (ix) orientação de voto para os representantes da Companhia e representantes da Hidrovias del Sur S.A.,
subsidiária da Companhia, votarem em assembleia de acionistas da Hidrovias del Paraguay S.A. acerca de aprovação de
aumento de capital a ser realizado pela Girocantex S.A. (“Girocantex”); (x) ratificar a instrução de voto na assembleia
especial de acionistas da Série A e na assembleia geral de acionistas da Limday S.A. (“Limday”), para aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas da Limday; e (xi) a aprovação e/ou ratificação conforme o caso, da celebração dos
seguintes contratos intercompany entre as seguintes subsidiárias da Companhia: (a) aditamento ao contrato de arrendamento firmado entre a Girocantex e a Hidrovias del Paraguay S.A.; (b) contrato de afretamento a casco nu firmado entre
a Resfilir S.A. (“Resfilir”) e a Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. (“HBVC”); (c) instrumento particular de compartilhamento de custos de desmobilização de empurradores firmado entre a Girocantex e a HBVC; e (d) instrumento particular
de compartilhamento de custos de desmobilização de empurradores firmado entre a Resfilir e a HBVC. 5. Apresentação:
Os membros da Diretoria presentes realizaram apresentações acerca dos tópicos da Ordem do Dia (“Material de Suporte”).
Após a apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do
material fornecido e da apresentação realizada, não havendo mais questionamentos ou objeções em relação ao que foi
apresentado. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos do Material de Suporte: Aprovaram o orçamento da
Companhia e de suas subsidiárias para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2021. (i) Aprovaram o orçamento
do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2021. (ii) Aprovaram a substituição do Sr. Vagner Akihiro Tatebe, portador da cédula de identidade RG nº 44246249 SSP/SP, inscrito
no CPF/ME sob o nº 307.281.768-58, como membro e coordenador do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia,
pelo Sr. Pedro Jaime Cervatti, portador da cédula de identidade RG nº 6.643.067-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
655.644.058-20, ora eleito como coordenador e membro do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, com
reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação aplicável, em substituição ao Sr. Vagner Akihiro Tatebe. Em razão da presente deliberação, o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia
passa a ser composto pelos Srs. Pedro Jaime Cervatti, Ricardo Antonio Weiss e Antonio Mary Ulrich, todos com mandato
unificado que se encerrará em 29/07/2021. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram os
seus agradecimentos ao Sr. Vagner Akihiro Tatebe por suas contribuições no desempenho de sua função no Comitê de
Auditoria não estatutário da Companhia. (iii) Tomaram conhecimento, nos termos da apresentação realizada, acerca das
atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia durante o período, anuindo com as iniciativas
realizadas por referido Comitê. (iv) Aprovaram a orientação de voto para os representantes da Companhia votarem em
assembleia de acionistas da Hidrovias do Brasil – Marabá S.A. a favor da aprovação de aumento de capital no valor de
até R$1.300.000. (v) Aprovaram a orientação de voto para os representantes da Companhia e representantes da Hidrovias del Sur S.A., subsidiária da Companhia, votarem em assembleia de acionistas da Baloto S.A. a favor da aprovação de
aumento de capital no valor de até US$600.200,00, a ser realizado pela Hidrovias del Sur S.A. (vi) Aprovaram a orientação de voto para os representantes da Companhia e representantes da Hidrovias del Sur S.A., subsidiária da Companhia,
votarem em assembleia de acionistas da Pricolpar S.A. a favor da aprovação de aumento de capital no valor de até
US$30.000.000, a ser realizado pela Hidrovias del Sur S.A. (vii) Aprovaram a orientação de voto para os representantes
da Companhia e representantes da Hidrovias del Sur S.A., subsidiária da Companhia, votarem em assembleia de acionistas da Hidrovias del Paraguay S.A. a favor da aprovação de aumento de capital no valor de até US$1.750.000, a ser
realizado pela Hidrovias del Sur S.A. (viii) Aprovaram orientação de voto para os representantes da Companhia e
representantes da Hidrovias del Sur S.A., subsidiária da Companhia, votarem em assembleia de acionistas da Hidrovias
del Paraguay S.A. a favor da aprovação de aumento de capital a ser realizado pela Girocantex e do consequente ingresso
desta como acionista da Hidrovias del Paraguay S.A., no valor de até US$20.000.000, por meio de conversão de dívida
em aumento de capital. Conforme o quanto deliberado, a Companhia aprova, desde já, a orientação de voto aos representantes da Companhia e aos representantes da Hidrovias del Sur S.A. de forma a renunciar ao direito de preferência
existente em decorrência de referido aumento de capital a ser realizado pela Girocantex e seu consequente ingresso no
quadro de acionistas da Hidrovias del Paraguay S.A. (ix) Ratificar a instrução de voto para Alicia Gambetta votar na
assembleia especial de acionistas da Série A e na assembleia geral de acionistas da Limday realizada em 01/12/2020,
para aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas da Limday, no valor total de U$S 1.954.243. (x) Aprovaram e/
ou ratificaram, conforme o caso, a celebração dos seguintes contratos intercompany entre as subsidiárias da Companhia:
(a) aditamento ao contrato de arrendamento inicialmente firmado entre a Girocantex e a Hidrovias del Paraguay S.A. em
07/08/2013; (b) contrato de afretamento a casco nu firmado entre a Resfilir e a HBVC em 01/12/2020; (c) instrumento
particular de compartilhamento de custos de desmobilização de empurradores firmado entre a Girocantex e a HBVC em
30/11/2020; e (d) instrumento particular de compartilhamento de custos de desmobilização de empurradores firmado
entre a Resfilir e a HBVC, em 30/11/2020. Ficam a Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias autorizadas a praticar
todos os atos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas. Lavratura e leitura da ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para lavratura da ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos
os presentes e assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires
Faleiro. Membros do Conselho de Administração: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus
Vinicius Menoita Nogueira e Denys Monteiro. São Paulo, 17/12/2020. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária.
JUCESP – Registrado sob o nº 38.832/21-5 em 26/01/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1113288-41.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUCCESSU ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, CNPJ
07.100.421/0001-33, e HEITOR JOSÉ GONÇALVES COSTA, Brasileiro, CPF 262.223.798-77, que lhes foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em
VtQWHVHLQDGLPSOHPHQWRQR³&2175$72'($%(5785$'(&5e',72),;2´QFXMDDREULJação de liquidar o débito não foi cumprida pelos réus, importando o débito em R$ 189.825,38 e estando a ré em
local incerto e não sabido foi determinada a citação por edital para os atos e termos da ação proposta para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por
cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, registrando-se, também, a possibilidade de oferecimento de
embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no
lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um
por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além
de outras penalidades previstas em lei. Caso não, oferecerem defesa serão considerados verdadeiros os fatos
articulados na inicial. Nos termos do art. 257, será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 26 de outubro de 2020
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Bolsonaro pede aprovação de reformas
em mensagem ao Congresso Nacional
O presidente Jair Bolsonaro
participou na quarta-feira (3) da
sessão solene de abertura do ano
legislativo e entregou a mensagem do Poder Executivo ao
Congresso Nacional. A cerimônia marca a retomada das atividades parlamentares na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal. Antes de entregar a mensagem, Bolsonaro fez um discurso em que elencou realizações
do seu governo e também pediu
ao Congresso apoio para uma
série de pautas, como pacto federativo, reforma administrativa,
reforma tributária e agenda de
concessões e privatizações.
“Dando continuidade a todo
esse processo, diversas outras
proposições legislativas merecem a atenção e a análise do
Congresso Nacional neste ano
de 2021; projetos esses que dependem da devida análise, adequação e aprovação pelo parlamento brasileiro. Neste ponto,
citam-se, dentre outros, as propostas de emenda constitucional
do reordenamento da relação
federativa; a reforma administra-

tiva; a agenda de privatizações e
de concessões; a revisão dos
subsídios creditícios e gastos
tributários; a reforma tributária;
o projeto de lei complementar
para a criação do marco legal das
startups e do Empreendedorismo Inovador; o projeto de lei
cambial; a modernização do setor elétrico; a partilha dos Campos de óleo e gás; debêntures de
infraestrutura, entre outros projetos em tramitação no Parlamento”, afirmou o presidente.
A sessão solene ocorreu de
forma presencial no plenário da
Câmara dos Deputados e reuniu
centenas de parlamentares, sob
o comando do novo presidente do
Senado e do Congresso Nacional,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Além do presidente da República,
que foi o primeiro a discursar, também discursaram o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF),
Luiz Fux, que entregou a mensagem do Poder Judiciário; o presidente recém-eleito da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), além do próprio Pacheco, que falou ao final e
encerrou os trabalhos.

Operação policial deixa
nove mortos no Rio
Uma operação policial realizada na manhã de quarta-feira (3) deixou nove mortos em
comunidades do subúrbio da
cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM),
os mortos eram suspeitos de
entrar em confronto com os
policiais.
“Durante as incursões, as
equipes foram atacadas por criminosos armados em diversos
pontos das comunidades. Ao
todo, nove suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos”, informa a nota da PM.
A operação começou no início da manhã nas comunidades

da Caixa d’Água e Morro do 18
(em Quintino), do Morro do
Urubu (em Pilares), do Flechal
(no Engenho da Rainha) e do
Barão, Bateau Mouche e Chacrinha (na Praça Seca).
De acordo com a PM, a
ação visa interromper os confrontos entre quadrilhas criminosas rivais, que disputam o
controle armado dessas comunidades, com o objetivo de explorar atividades ilegais.
Seis pessoas foram presas. Também foram apreendidos cinco fuzis, quatro pistolas e uma submetralhadora. (Agencia Brasil)

Eduardo Cunha e Tadeu
Filipelli são alvos de ação
do MPDFT
O Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios
(MPDFT) deflagrou, na quarta-feira (4), uma operação para
investigar a suspeita de que entre 2012 e 2014 empresários
pagaram propina a políticos
em troca da redução indevida
da alíquota cobrada de combustíveis para a aviação civil no
Distrito Federal.
O ex-presidente da Câmara
dos Deputados Eduardo Cunha
e o ex-deputado federal e exvice-governador do Distrito
Federal Tadeu Filipelli, são alvos do cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Criminal
de Brasília.
Em nota, o Ministério Público informou que 16 mandados
judiciais estão sendo cumpridos
em Goiás, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e São Paulo, com o
apoio dos grupos de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) locais.
De acordo com o MPDFT, o
objetivo é tentar reunir mais provas que ajudem na investigação
sobre o eventual “pagamento de
vantagem indevida” em troca da
redução de 25% para 12% da alíquota do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no Distrito Federal.
As suspeitas surgiram a partir do depoimento do doleiro
Lúcio Funaro à ProcuradoriaGeral da República (PGR), em
2017. Na época, além de afirmar
ter repassado R$ 1 milhão para
que o ex-presidente da Câmara,
o então deputado federal pelo
Rio de Janeiro Eduardo Cunha,
“comprasse” votos a favor do
impeachment da ex-presidenta
Dilma Rousseff, Funaro mencionou que Cunha e Filippelli tinham recebido propina para alterar uma lei distrital e reduzir a
taxa do ICMS do querosene de
aviação. O depoimento foi pos-

teriormente homologado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
e parcialmente compartilhado
com o MPDFT, que instaurou
uma investigação.
Outro lado
Em nota, o escritório Figueiredo & Vellloso Associados, que
representa Eduardo Cunha, classificou a ação do MP como um
“retorno ao famigerado período
das pirotecnias acusatórias”.
“Não há dúvida de que se trata de algo fabricado politicamente, com o intuito de retaliar,
de forma injusta, alguém que
vem cumprindo rigorosamente
todas as condições que lhe foram impostas pela Justiça ao
conceder a prisão domiciliar”,
disse a defesa do ex-deputado.
Eduardo Cunha cumpre prisão domiciliar, no Rio de Janeiro, em função da pandemia do
novo coronavírus (covid-19).
Em março de 2017, Cunha foi
condenado a 15 anos e quatro
meses de prisão, em regime fechado, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Ainda na nota, a defesa do exdeputado questiona a legalidade
da ação executada pelo MP com
a autorização judicial. “Não se
buscou nem mesmo disfarçar
tamanha ilegalidade. Os próprios investigadores confessam
que os fatos, os quais não guardam qualquer relação com
Eduardo Cunha, são antigos,
não passam de 2014. A defesa
do ex-deputado confia nas instâncias superiores do Poder
Judiciário para corrigir tamanha ilegalidade.”
O advogado do ex-deputado Tadeu Filipelli, Alexandre
Queiroz, disse à Agência Brasil que ainda não teve acesso
às alegações do MPDFT para
justificar o pedido de mandado de busca e apreensão, e que
só se manifestará sobre a operação após ter acesso aos autos. (Agencia Brasil)

Em seu discurso na entrega
da mensagem, Bolsonaro disse
que o governo federal buscou
atuar, no contexto da pandemia,
para preservar vidas e proteger
empregos. “Com base nessas
premissas e com um olhar especial às populações mais vulneráveis, àqueles que mais necessitavam da atenção do Poder Público, todo o Governo Federal foi
mobilizado para uma atuação ainda mais coordenada, integrada e
efetiva. Todos os órgãos e todas
as entidades governamentais passaram a direcionar esforços no
combate ao vírus e na proteção
às pessoas”, afirmou.
O presidente também mencionou a execução do Plano Na-

cional de Vacinação contra a covid-19. “O governo federal se
encontra preparado e estruturado
em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
covid-19. Com isso, seguimos
envidando todos os esforços para
o retorno à normalidade na vida
dos brasileiros”, afirmou. Até
agora, de acordo com painel do
Ministério da Saúde, um total de
783.135 doses foram aplicadas
em todo país, o que representa
cerca de 1% do público prioritário da vacinação, que reúne mais
de 77,2 milhões de pessoas.
Bolsonaro também dedicou
sua fala para apontar o que con-

sidera as principais realizações
de seu governo. Ele citou, por
exemplo, os 201 projetos de
concessão incluídos no Programa de Parceria e Investimentos, a entrega de 374 mil
unidades habitacionais, os investimentos federais em saneamento básico, a digitalização
de serviços governamentais, a
aprovação da lei de falências,
a implantação do PIX (sistema
de pagamentos instantâneos) e
a redução da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 2%
ao ano. “O governo federal não
parou. Em paralelo ao monumental esforço exigido para
ações de combate ao novo coronavírus, prosseguimos traba-

lhando em diversas outras frentes, sempre em prol do povo
brasileiro”, disse.
Sobre política externa, o
presidente defendeu o resgate
do que chamou de “valores”
defendidos pela população brasileira e falou em integração
econômica com outros países.
“No âmbito internacional, demos
prosseguimento a uma política
externa voltada ao resgate de valores e princípios defendidos
pelo povo brasileiro, com a reaproximação com as grandes democracias mundiais, com vistas
a uma maior abertura comercial
e integração de nossa economia
às cadeias transnacionais de agregação de valor”. (Agencia Brasil)

Conab tem nova ferramenta para
comercialização de produtos
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) abriu
um espaço em seu site, por
meio do qual pretende aproximar e facilitar a comercialização
de produtos, serviços e insumos
agropecuários. A ferramenta,
chamada de “Leilão pra Você”, é
gratuita aos demandantes, e seu
custo operacional será abatido
no arremate do negócio.
De acordo com a Conab,
qualquer pessoa que queira utilizar o sistema de leilão da companhia pode fazer a contratação
por meio da página de seu portal. O serviço é disponibilizado
tanto ao pequeno como ao médio e ao grande produtor, bem
como aos comerciantes que
queiram utilizar a plataforma
para trocar mercadorias.
“O produtor entra em conta-

to com a Conab ou já vai direto
nessa página, onde deve preencher um formulário. Lá, ele indica o que quer vender, comprar
ou trocar. A página informa quais
documentos são necessários. A
Conab cuida dos trâmites: faz o
edital aciona bolsas de mercadoria, ajusta tudo com o produtor,
além de anunciar o leilão. Os
interessados participam livremente por meio das bolsas de
mercadoria, como em qualquer
outro leilão”, informou à Agência Brasil o superintendente de
Operações Comerciais da Conab, Rogério Gonçalves.
Segundo a Conab, o edital e
a divulgação serão feitos de
acordo com cada necessidade,
independentemente do tamanho
do produtor. O arrematante é
quem paga as custas do leilão,

que envolve o serviço e o valor
da venda.
Para solicitar uma das transações citadas, basta preencher
um formulário disponível na página do Leilão pra Você, no portal
da Conab, e enviá-lo para o e-mail
leilaopravoce@conab.gov.br – ou,
ainda, entregar o documento preenchido em uma unidade da Conab. “Quando quem solicita o serviço for uma entidade pública, será
firmado um acordo de cooperação, cujo modelo é disponibilizado pela Conab”, informou por
meio de nota a companhia.
A partir dos dados iniciais, os
técnicos da estatal propõem um
serviço personalizado para cada
operação. Após o demandante
aprovar as diretrizes, o edital é
publicado com as regras de participação no leilão a ser oferta-

do. A comercialização será feita em parceria com as bolsas
de mercadorias, de forma a dar
“mais confiabilidade” aos dados e possibilitando a rastreabilidade das operações, a partir da busca e preenchimento automáticos.
Os interessados em participar dos leilões nesse sistema
devem acessar o link e escolher
a opção “Autorização de Corretagem” e, então, indicar um corretor vinculado a uma bolsa de
mercadorias que o represente
nos leilões escolhidos. É também necessário que ele registre
login e senha no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores
Rurais, que é público e aberto
também a comerciantes, transportadores, e a demais prestadores de serviço. (Agencia Brasil)

Bolsonaro recebe presidente
do Uruguai, Luis Lacalle Pou
O presidente Jair Bolsonaro
recebeu na quarta-feira (3) a visita do presidente do Uruguai,
Luis Lacalle Pou, para tratar sobre as relações entre os dois países e as propostas de mudanças
para o Mercosul. O almoço de
trabalho ocorreu no Palácio da
Alvorada, em Brasília, e, em seguida, os presidentes e seus ministros fizeram declaração à imprensa no Palácio do Planalto.
De acordo com Bolsonaro,
em março está prevista reunião
entre presidentes dos paísesmembros do Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai
– para tratar sobre a abertura
comercial do bloco, com a possibilidade de negociações inde-

pendentes com outros países. A
medida também é defendida por
Lacalle Pou. “Pertencemos ao
Mercosul, vamos fazer 30 anos
dessa associação e, como toda a
associação, temos que revê-las.
E o próximo passo nesse mundo moderno é a flexibilização
para que cada país possa avançar”,
disse o presidente uruguaio.
Os projetos de infraestrutura para a integração do bloco
também foram tema do encontro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, explicou
que os planos para a hidrovia do
Mercosul já estão bem equacionados, com a dragagem da Lagoa Mirim, localizada na fronteira entre Brasil e Uruguai. La-

calle Pou também afirmou que
o presidente do Paraguai, Alberto Fernandez, será convidado
para tratar sobre o desenvolvimento da hidrovia no Rio Uruguai, que divide os três países.
Além disso, Tarcísio de Freitas destacou a construção de uma
segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, na fronteira entre Brasil
e Uruguai. Segundo o ministro,
o projeto já está pronto, dependendo apenas de liberação de
orçamento. Assim que ela for
construída, a antiga ponte Barão
de Mauá, que liga as cidades de
Jaguarão, no lado brasileiro, e
Rio Branco, no lado uruguaio,
será restaurada.
Outros assuntos tratados fo-

ram o controle fronteiriço durante a pandemia de covid-19 e
a segurança energética brasileira. “Em face da crise hídrica que
o país passa, desde outubro do
ano passado, nós estamos importando energia do Uruguai e
também da Argentina. Isso
mostra que essa integração é
importante para segurança
energética dos países e nós
estamos trabalhando para que
ela cada vez aumente mais,
chamando outros países do
Mercosul para participar”, disse o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque.
Lacalle Pou retornou para o
Uruguai ainda na tarde desta
quarta-feira.(Agencia Brasil)

Força-tarefa da Lava Jato no Paraná
deixa de existir, informa MPF
O Ministério Público Federal (MPF) do Paraná informou
na quarta-feira (3), por meio de
nota, que a força-tarefa da Lava
Jato “deixa de existir”. Desde o
primeiro dia de fevereiro, passou a vigorar uma nova estrutura, em que a responsabilidade
por tocar a operação foi transferida para o Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) do estado,
criado no ano passado.
As mudanças já estavam previstas em uma portaria publicada em dezembro pela Procuradoria-Geral da República (PGR)
e fazem parte de um rearranjo
institucional no combate à cor-

rupção promovido pelo atual
procurador-geral da República,
Augusto Aras, um defensor dos
Gaeco.
Dos 14 procuradores da República que atuavam na força-tarefa da Lava Jato, quatro passam
a integrar o Gaeco do Paraná,
com mandato até agosto de 2022.
Os outros dez membros da força-tarefa continuam a atuar na
operação até 1º de outubro, porém sem dedicação exclusiva e a
partir de suas lotações de origem.
Com a mudança, o Gaeco do
Paraná passa a contar com nove
procuradores no total, dos quais
cinco se dedicarão exclusivamente à Lava Jato, sendo os respon-

sáveis diretos por dar continuidade aos trabalhos da operação.
Na última sexta-feira (29),
Aras prorrogou até 31 de março
a designação de 11 procuradores que atuam no núcleo da Lava
Jato no Rio de Janeiro. A dedicação deles à operação vencia
em 31 de janeiro.
A prorrogação se deu para que
possa ser feita a transição da operação para o Gaeco do Rio de Janeiro, que ainda se encontra em
fase de implantação. Segundo a
PGR, a medida faz “parte de um
esforço para institucionalizar o
trabalho de procuradores que atuam em investigações de grande
porte e complexidade”.

Nos últimos sete anos, a
Operação Lava Jato deflagrou 79
fases, nas quais foram executados 1.450 mandados de busca e
apreensão, 211 conduções coercitivas, 163 prisões temporárias e 132 prisões preventivas.
As investigações, que se iniciaram apurando desvios em
contratos da Petrobras, resultaram em 130 denúncias contra
533 acusados, dos quais 174 foram condenados. A operação fechou ainda 209 acordos de colaboração premiada e 17 acordos de leniência com empresas,
nos quais foi negociada a devolução de R$ 15 bilhões aos cofres públicos.(Agencia Brasil)

Primeiro satélite 100% brasileiro
será lançado no fim de fevereiro
O satélite Amazônia-1, o primeiro de observação da Terra
projetado, integrado, testado e
operado pelo Brasil, será lançado no dia 28 de fevereiro, à 1h54
(horário de Brasília). O Amazônia-1 será lançado na missão
PSLV-C51, da agência espacial
indiana Indian Space Research
Organisation (ISRO), às 10h24
(horário da Índia).
O satélite faz parte da chamada Missão Amazônia, criada
para fornecer dados de sensoriamento remoto para observar e
monitorar o desmatamento, es-

pecialmente na região amazônica. A missão também vai monitorar a agricultura em todo o território nacional com alta taxa de
revisita, buscando atuar em sinergia com os programas ambientais existentes.
Esse será o terceiro satélite
brasileiro de sensoriamento remoto em operação junto ao
CBERS-4 e ao CBERS-4A.
Esses dois últimos foram desenvolvidos pelo Brasil em
parceria com a China. O Amazônia-1 tem seis quilômetros
de fios e 14 mil conexões elé-

tricas. Trata-se de um satélite
de órbita Sol síncrona (polar)
que gerará imagens do planeta
a cada cinco dias. Ele é capaz
de observar uma faixa de
aproximadamente 850 km, com
64 metros de resolução.
A vida útil do Amazônia-1 é
de quatro anos. A missão ainda
prevê o lançamento de mais dois
satélites, o Amazônia-1B e o
Amazônia-2.
“A Missão Amazônia irá consolidar o conhecimento do Brasil no desenvolvimento integral
de uma missão espacial utilizan-

do satélites estabilizados em
três eixos, visto que os satélites de sensoriamento remoto
anteriores foram desenvolvidos em cooperação com outros países”, afirmou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em nota.
“A indústria espacial brasileira terá ganho herança de voo
nos equipamentos fabricados
para o satélite, o que abre perspectivas para fornecimento a
outros países e agências espaciais”, acrescentou o instituto.
(Agencia Brasil)

