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Fiocruz lança edital para construção
do maior complexo de biofármacos
O Ministério da Saúde e a
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) publicaram na sexta-feira (5) o edital de licitação
para a contratação de investidores interessados na construção do novo Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS), em Santa Cruz, na
zona oeste do Rio de Janeiro.
O empreendimento tem o início de sua operação comercial
previsto para 2025 e vai quadruplicar a capacidade de produção de vacinas e
biofármacos do Instituto de
Tecnologia
em
Imunobiológicos da Fundação
Oswaldo
Cruz
(BioManguinhos/Fiocruz).

Programa Crédito Rural financia
agropecuária com R$ 1,7 bi em 2020
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Brasil negocia compra de
10 milhões de vacinas Sputnik V
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,38
Venda:
5,38
Turismo
Compra: 5,33
Venda:
5,54

EURO
Compra: 6,47
Venda:
6,48

26º C
19º C

Noite

26º C
18º C

Noite

Foto/Divulgação/ABr

O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (5) que
deve enviar ao Congresso um
projeto de lei complementar
para fixar a cobrança de Impos-

to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que
é estadual, sobre o valor do
combustível aos consumidores.
De acordo com ele, outra pro-

Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência e apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver.
As pessoas que tiverem restrição
de mobilidade serão vacinadas
em casa.
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Inflação medida pelo
IGP-DI sobe para 2,91%
em janeiro
Senacon quer explicações
do WhatsApp sobre política
de privacidade

posta é que o ICMS seja cobrado sobre o preço dos combustíveis na refinaria, e não no preço médio nas bombas, como é
feito atualmente.
Página 3

Página 4

Esporte

Participantes do Força Bruta
2021 estão no Brasil prontos
para disputa em Cotia (SP)
Os quatro atletas confirmados para a disputa da oitava
edição do Força Bruta, evento
de atletismo de força (strongman) que rapidamente caiu nas
graças do público brasileiro,
já estão no Brasil para a competição na manhã do domingo
(7), em Cotia (SP). Da Europa, desembarcaram em São
Paulo o russo Mikhail Shivlyakov, atual vencedor da prova, e o estoniano Rauno Heinla. Já o boliviano Cristian Quiroga e o paulista Tiago Aparecido já estavam no país, após
disputa do sul-americano em
janeiro.
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CBA diminui custo de
cédula desportiva para
todos os pilotos
O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra, estendeu para todos os pilotos o
desconto na renovação da cédula desportiva. A medida tem
como objetivo minimizar dificuldades em tempos de pandemia. O benefício é de 10% e representa economia entre R$ 14
e R$ 894, dependendo da classe
e número de modalidades.
O desconto começou a ser
adotado em 2020, no último
ano da gestão Waldner Bernar-

17º C

Após vitória de
Enzo e top-5 de
Pietro, irmãos
Fittipaldi são
confirmados em
2ª etapa da F1 Virtual
A F1 Virtual teve dois pilotos brasileiros em destaque no último final de semana com Enzo e Pietro Fittipaldi, que
disputaram a etapa de abertura do campeonato com a equipe Haas. Os irmãos, inclusive, agora estão confirmados novamente como dupla para a segunda etapa e
correrão neste final de semana em Silverstone para defender a liderança, que
veio após vitória de Enzo e top-5 de Pietro no GP Virtual da Áustria. Página 6
Enzo e Pietro Fittipaldi

do. Entretanto, alguns pilotos
já estavam de posse da cédula quando da implantação do
benefício. Estes terão o desconto de 10% agora.
Há casos, também, de pagamentos sem desconto em
2020 e 2021. Para esse grupo, o valor correspondente ao
desconto (10% na renovação
2021) será devolvido pela
CBA. “A medida garante o
direito para todos, sem exceção, pois todos são igualmente pilotos”, explicou Guerra.

Sesi-SP recebe Minas Tênis
Clube em São Paulo
neste sábado

Mikhail (azul) vence em 2020

26º C

Noite

A prefeitura de São Paulo antecipou para esta sexta-feira, (5)
a vacinação de idosos a partir de
90 anos contra a covid-19. O início da imunização dessa faixa
etária estava previsto para segunda-feira (8). Para receber a dose,
o idoso deve ir até a Unidade

Página 3

Foto/ Divulgação/RF1

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

Prefeitura de SP antecipa
vacinação de idosos a partir
de 90 anos

Foto/ Amanda Demétrio

Um painel de peritos da
Organização das Nações Unidas (ONU) considera que a pandemia do novo coronavírus fez
aumentar a ameaça de grupos
extremistas, como Estado Islâmico e Al Qaeda, em zonas
de conflito, incluindo o Afeganistão, a Síria, o Iraque e Moçambique.
Num relatório para o Conselho de Segurança da ONU,
divulgado na madrugada da sexta-feira (5) em Lisboa, o painel afirmou que a ameaça extremista continuou a aumentar
nas zonas de conflito na última metade de 2020, porque “a
pandemia inibiu as forças da lei
e da ordem mais do que os terroristas”, que conseguem mover-se livremente, apesar das
restrições impostas para combater a covid-19.
Segundo o painel, alguns
Estados-membros da ONU,
não nomeados, consideraram
que, à medida que as restrições
impostas para combater a pandemia vão sendo suspensas em
vários locais, “pode ocorrer
uma erupção de ataques préplanejados”.
Página 3

Governo enviará ao
Congresso projeto que fixa
ICMS sobre combustíveis

Foto/ Rodrigo Dod

Relatório da
ONU alerta
para aumento
de extremismo
durante
pandemia

A partir do lançamento do
edital, os potenciais investidores terão 120 dias para estudarem o projeto e elaborarem
suas propostas. A construção
se dará por uma modalidade
chamada Built to Suit, em que
os investidores privados receberão na forma de aluguel, com
reversão do patrimônio após o
prazo de 15 anos. O investimento é da ordem de R$ 3,4
bilhões, e o aluguel mensal não
poderá ultrapassar 1% do financiamento.
A construção deve gerar de
5 mil empregos diretos, e a
operação do empreendimento
vai empregar 1,5 mil trabalhadores.
Página 4

Alan Patrick quer que Sesi-SP coloque menos pressão sobre si
O sábado (6) terá a continuidade da sexta rodada do
returno da Superliga Banco do
Brasil 20/21 com mais três jogos. Em São Paulo (SP), o SesiSP recebe o embalado Minas
Tênis Clube (MG) na Vila Leopoldina, às 19h, com transmis-

são do SporTV 2.
O Sesi-SP ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos, um a
menos do que Caramuru Vôlei (PR) e Vedacit Vôlei Guarulhos (SP), que aparecem em
nono e décimo, respectivamente.
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Com melhora de índices, dez regiões
progridem de fase no Plano SP
Educação: capital convoca
mais 325 professores para
atuar na rede municipal
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou no Diário Oficial da Cidade de sexta-feira (05), a convocação de 325 profissionais
aprovados em concurso público. Após a posse, os educadores irão trabalhar na Educação
Infantil da rede municipal da
cidade de São Paulo.
Segundo a publicação, a escolha das vagas acontece de 22
a 25 de fevereiro e a nomea-

ção será publicada em 4 de março. A Pasta enviará correspondência aos convocados em 8 de
fevereiro.
Com esta convocação, a
SME chega ao número 4.924
dos aprovados na lista de classificação geral do concurso realizado em 2015. Desde 2017,
a pasta já nomeou mais de 14
mil professores para atuar em
Unidades Educacionais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e Médio.

CESAR
NETO
M Í D IA S
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 PAUL0)
Quem chegou com tudo na Casa foi o eleito vereador Felipe
Becari. Tá com uma CPI pra apurar irregularidades no comércio
de animais silvestres e domesticados, que sofrem maus tratos
inclusive pelos meios eletrônicos. Ele foi o mais votado pelo
PSD do ex-prefeito Kassab
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Reeleito Bruno Covas (PSDB) prometeu e quer cumprir - a
Câmara de vereadores quer aprovar - ajuda emergencial municipal pra que os mais estão atingidos pelo mutante e variante vírus
Corona (Covid 19), que são os mais pobres, usem este dinheiro
pra não morrerem de fome
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Tá difícil a vida do PSDB na ALESP, na medida que a bancada
diminui bastante em relação ao que tinha até 2018. Pra eleição da
Mesa Diretora em 15 março 2021, o partido dirigido pelo exdeputado Vinholi - hoje Secretário do Doria - vai precisar negociar como nunca antes
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Jornalista e especialista em marketing político, Cleber Mata
é ‘o cara’ mais admirado pelos colegas, até porque conhece ‘apenas’ tudo sobre a Pasta. Com bom humor, há quem diga : “A boa
Comunicação mata a falta de comunicação, dando vida aos bons
produtos políticos”
.
CONGRESSO (BRASIL)
A área da Ciência e da Medicina da ANVISA avisa : “quem
quiser que milagre (aprovação de vacina que não passou pelos
testes de segurança, eficácia e eficiência na Brasil) vai ficar
‘achando’ que em apenas 5 dias vamos liberar geral”. E agora,
senadores e deputados federais ?
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Embora não assuma publicamente, o Presidente Bolsonaro
(ex-PSL e ainda sem partido) até voltaria pro PTB, caso o atual
dono - ex-deputado federal (Rio) Jefferson - investisse num marketing que transformasse em mito do Século 20 o ex-Presidente Vargas, fundador em 1945
.
PARTIDOS
Quem diria que faltando pouco mais de 1 ano e meio pras
eleições Presidenciais 2022, o ex-Presidente Lula ‘assinaria um
duplo recibo’ - perda das eleições em todas as Capitais e afastamento dos partidos que vinham sendo satélites do PT no qual ele
segue mandando, ...
.
(BRASIL)
... indicaria ainda em 2021 o nome do ex-prefeito paulistano
Fernando Haddad (derrotado por Bolsonaro em 2018) candidato
à Presidência 2022 ? É o ‘fim da picada’ pros que ainda acham
que o Supremo poderá invalidar condenação e prisão do Lula via
Lava Jato do Moro
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lhadas no site https://
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/.
A fase amarela permite 40%
de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente
de até dez horas diárias para restaurantes e 12 horas para as demais. O atendimento presencial
deve ser encerrado às 22h em
todos os setores. Nos bares, as
portas fecham mais cedo, às 20h.
Eventos que geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos.
Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas
diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h.
O consumo local em bares está

totalmente proibido.
Nas regiões com restrição
total de fase vermelha, há funcionamento normal de farmácias,
mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias
e hotelaria. Já os comércios e
serviços não essenciais só podem
atender em esquema de retirada
na porta, drive-thru e entregas por
telefone ou aplicativos.
Atualmente, a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer entre
6h e 20h em todos os 645 municípios. Somente a partir da
fase verde, a mais branda, é que
essa comercialização poderá
voltar a ser feita sem as restrições atuais.
Todos os protocolos sanitários e de segurança para os setores econômicos devem ser
cumpridos com rigor. Prefeitu-

ras que se recusam a seguir as
normas estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas
a sanções judiciais.
Dados da pandemia
Com os dados epidemiológicos semanais divulgados nesta sexta, a média estadual passou
de 347,8 para 343,7 novos casos por 100 mil habitantes. A
taxa de novas internações foi de
51,9 para 48,3 a cada 100 mil
habitantes, e as mortes ficaram
praticamente estáveis, em 7,0
por 100 mil habitantes.
A pressão sobre o sistema
hospitalar diminuiu mais uma
vez, mas ainda exige acompanhamento ininterrupto. A média estadual de ocupação de leitos de
UTI por pacientes graves de
COVID-19 caiu de 69,9% para
67,2%, com 20 vagas a cada 100
mil habitantes.

Governo de SP entrega mais 1,1 milhão
de doses da vacina do Butantan ao Brasil
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O Governador João Doria
anunciou na sexta (5) que dez
regiões do estado avançam de
fase na nova reclassificação do
Plano São Paulo. A melhora nos
índices de controle da pandemia
permite que as regiões da Grande São Paulo, Araçatuba, Baixada Santista, Campinas, Presidente Prudente e Registro avancem
à fase amarela, além do progresso das áreas de Barretos, Marília, Ribeirão Preto e Taubaté para
a etapa laranja a partir deste sábado (6).
“Com a queda do número de
internações hospitalares pela
terceira semana consecutiva e
abertura de novos leitos, recomendamos a prefeitos e prefeitas que tenham cuidado e zelo e
sigam a orientação do Estado.
Prefeitos responsáveis salvam
vidas”, afirmou Doria. Todas as
regras do Plano SP estão deta-

O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (5) a liberação da quarta entrega de doses da vacina do Butantan contra
o coronavírus para o Brasil. A
remessa, que saiu no início da
tarde, conta com 1,1 milhão de
doses que integrarão o Programa Nacional de Imunizações.
Deste total, 248 mil serão
destinadas ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria
da Saúde de São Paulo, seguindo critério de proporcionalidade e equidade estabelecido pelo
SUS (Sistema Único de Saúde).

“Aumentamos ainda mais a
participação da vacina do Butantan no Programa Nacional de
Imunizações. Ainda sem este
lote, nove a cada dez vacinas
contra a COVID-19 que são aplicadas no Brasil são vacinas de
São Paulo, do Instituto Butantan,
para ajudar a salvar milhões de
brasileiros”, disse Doria.
Até 31 de janeiro, conforme
cronograma estabelecido com o
contrato com o Ministério da
Saúde, foram entregues 8,7 milhões de vacinas do Butantan para
imunização dos brasileiros, das

quais 6 milhões foram enviadas
em 17 de janeiro, 900 mil no dia
22 e 1,8 milhão em 29 do mesmo mês. Com a nova remessa
desta sexta-feira, o total de doses liberadas soma 9,8 milhões.
O lote entregue na sexta-feira, contempla doses que foram
processadas no Instituto Butatan
a partir de matéria-prima encaminhada em dezembro pela Sinovac, na China. Este IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) foi envasado, rotulado, embalado e
passou por criteriosas inspeções
de qualidade antes de ser dispo-

nibilizado para a população.
Na quarta-feira (3) chegaram
ao país mais 5,4 mil litros de
insumos para envase no Butantan, correspondentes a 8,6 milhões de novas doses a serem
produzidas.
Na próxima semana o Instituto receberá mais 5,6 mil litros de IFA que corresponderão à produção de mais 8,7 milhões de doses. Essas novas remessas que serão envasadas
passam a ser entregues ao Ministério da Saúde a partir do dia
23 de fevereiro.

Prefeitura de SP antecipa vacinação
de idosos a partir de 90 anos
A prefeitura de São Paulo
antecipou para esta sexta-feira,
(5) a vacinação de idosos a partir de 90 anos contra a covid-19.
O início da imunização dessa
faixa etária estava previsto para
segunda-feira (8). Para receber
a dose, o idoso deve ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS)
mais próxima de sua residência
e apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a carteira
de vacinação e o Cartão SUS, se
tiver. As pessoas que tiverem
restrição de mobilidade serão
vacinadas em casa.
A prefeitura recomenda que
o idoso seja acompanhado por
apenas uma pessoa para evitar
aglomerações. Deverão ser seguidos todos os protocolos sanitários vigentes, como distanciamento físico, uso de máscara e higienização com álcool em

gel. Para encontrar a UBS mais
próxima acesse a página Busca
Saúde da prefeitura.
Na terça-feira (11), terá início a vacinação dos profissionais
de saúde autônomos com idade
acima de 60 anos.
Drive-thru
Além dos postos da rede
municipal de saúde, a partir de
segunda-feira (8) serão disponibilizados cinco locais em que os
idosos poderão ser vacinados
sem sair do carro, no sistema
drive-thru, e em quatro centrosescolas do município. A vacinação nos drive-thru ocorrerá de
segunda a sexta-feira, das 8h às
17h. Nas UBSs e nos centrosescolas, das 7h às 19h.
Na capital, os postos de drive-thru serão montados na Praça Charles Miller - Estádio do

Pacaembu (zona oeste); Neo
Química Arena Corinthians
(zona leste); Autódromo de Interlagos - rua Jacinto Júlio, Portão EHN (zona sul); Centro de
Exposições do Anhembi - rua
Olavo Fontoura, portão 38 (zona
norte); Igreja Boas Novas - rua
Marechal Malet, 611, Parque da
Vila Prudente (zona leste).
Os quatro centros-escolas
são o da Barra Funda, na Av. Dr.
Abrahão Ribeiro, 283; da Vila
Mariana, na Rua Ambrosina de
Macedo, 94; o Centro-Escola
Geraldo de Paula Souza, na Av.
Dr. Arnaldo, 925; Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa –
Butantã, na Av. Vital Brasil,
1.490.
Pré-cadastro
Para agilizar o atendimento
e evitar aglomerações no mo-

mento da vacinação, os idosos,
seus familiares ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha podem realizar
o pré-cadastramento para a vacinação contra a covid-19 no site
Vacina Já.
“Não é um agendamento e o
uso não é obrigatório para receber a vacina, mas contribui para
melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. O pré-cadastro economiza
90% no tempo de atendimento
para imunização, evitando aglomeração nos locais”, explica a
prefeitura.
Segundo a prefeitura, já foram vacinados 24.171 idosos,
sendo 14.371 nas Instituições
de Longa Permanência para
Idosos e 9.800 institucionalizados em outros locais.
(Agência Brasil)

FAPESP lança Centro Brasileiro
para o Desenvolvimento
da Primeira Infância
A FAPESP lançou na quartafeira, 3, o Centro Brasileiro para
o Desenvolvimento na Primeira
Infância (CPAPI), em parceria
com a Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal e com sede no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo.
O CPAPI – que irá operar nos
mesmos moldes dos dez Centros de Pesquisa em Engenharia/
Centros de Pesquisa Aplicada
(CPE/CPA) já implantados pela
FAPESP em parceria com empresas – terá como missão realizar pesquisa na área de mensuração do desenvolvimento da
primeira infância (DPI), integrar
dados de DPI registrados por
diferentes fontes, organizar cursos e oficinas de e-learning para
profissionais do setor público,
estudantes do ensino médio ao

doutorado sobre o impacto do
DPI na evolução para a adolescência e vida adulta. Para tanto,
contará, por um período de até
dez anos, com recursos da ordem de R$ 16 milhões aportados pelos três parceiros.
Coordenado por Naércio
Menezes Filho, professor do
Insper e da Universidade de São
Paulo (USP), o Centro desenvolverá pesquisas que oferecerão subsídio para políticas públicas e para práticas profissionais
voltadas ao desenvolvimento de
crianças nos seis primeiros anos
de vida.
Uma das iniciativas do Centro será desenvolver uma plataforma para armazenar informações coletadas junto a um grupo
de criança e integrar esses dados a registros administrativos

de educação e saúde.
O impacto das ações de monitoramento sobre o desenvolvimento infantil será avaliado
por meio de metodologia que
permite comparar as diferenças
entre coortes nascidas antes e
depois da intervenção no município com as do grupo de controle em outros municípios.
O Centro também irá coletar medidas biológicas, como
padrão de sono, redes neurais
funcionais, escores de risco poligênico e marcadores epigenéticos para examinar sua correlação com as medidas da Caderneta de Saúde da Criança e a evolução ao longo da vida.
Adicionalmente, serão implementadas intervenções complementares para melhorar as
habilidades de pais e profissio-

nais de diferentes setores que
estão próximos das famílias,
desde o pré-natal até os 6 anos
de idade.
A Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal, parceira do projeto, integra uma coalizão internacional formada por outras seis instituições que há
dez anos desenvolve projetos
com o objetivo de melhorar as
condições de desenvolvimento da infância e de construir
pontes entre o conhecimento
científico e a sociedade. Integram essa coalizão a Fundação
Bernard van Leer; o Center on
the Developing Child, da Universidade Harvard; o David Rockfeller Center for Latin American Studies; o Insper; o Porticus América Latina e a Faculdade de Medicina da USP.

Lembre sempre de lavar as mãos
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O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (5) que deve
enviar ao Congresso um projeto
de lei complementar para fixar
a cobrança de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), que é estadual, sobre o valor do combustível aos consumidores. De
acordo com ele, outra proposta é que o ICMS seja cobrado
sobre o preço dos combustíveis na refinaria, e não no preço médio nas bombas, como é
feito atualmente.
“Nós pretendemos ultimar
um estudo e, caso seja juridicamente possível, apresentaremos [o projeto] ainda na próxima semana, fazendo com que
o ICMS venha a incidir sobre
os preços dos combustíveis
nas refinarias ou que tenha um
valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel. E quem vai
definir esse percentual ou valor fixo serão as respectivas assembleias legislativas de cada
estado”, explicou o presidente.
Bolsonaro reuniu-se, na manhã da sexta-feira, com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e diversos ministros para discutir preço dos combustíveis e formas de reduzi-lo
ao consumidor, em especial em
decorrência dos impactos no
transporte de cargas, que afetam
os caminhoneiros. Desde o início do ano, a Petrobras reajustou duas vezes o preço da gasolina e uma vez o preço do diesel. No caso da gasolina, a alta
acumulada nas refinarias foi de
cerca de 13%, enquanto o óleo
diesel teve aumento de 4,4%.
Desde 2016, a Petrobras segue uma política de variação do
preço dos combustíveis que
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Governo enviará ao Congresso projeto
que fixa ICMS sobre combustíveis

acompanha a valorização do dólar e a cotação do petróleo no
mercado internacional. Os reajustes são realizados de forma
periódica e, de acordo com Castello Branco, essa é a melhor
forma de manter a estabilidade
econômica. “Fazer diferente disso foi desastroso no passado. A
Petrobras perdeu US$ 40 bilhões e os efeitos se espalhou
para o restante da economia,
contribuiu para piorar a percepção de risco do Brasil, o que tem
reflexo nas taxas de câmbio, juros e inflação e desestimula os
investimentos”, disse.
Depois da definição dos preços nas refinarias, na composição final do diesel, por exemplo,
cerca de 9% são impostos federais (PIS e Cofins) e 14% são
de ICMS. Os demais custos, segundo dados da própria Petrobras, são distribuição e revenda
(16%), custo do biodiesel
(14%) e realização da estatal
(47%). Com isso, o valor final
ao consumidor chega a ser o
dobro do das refinarias.
Por outro lado, quando a Petrobras reduz o preço, nem sempre este é repassado ao consu-

midor, diz Castello Branco. Segundo ele, de janeiro a maio do
ano passado, a empresa reduziu
em 40% os preços dos combustíveis na refinaria, mas, nos postos a redução foi só de 14%.
De acordo com Bolsonaro,
o projeto em estudo visa dar
transparência e previsibilidade ao consumidor sobre o preço final dos combustíveis,
como é feito com o PIS/Confins, que tem o valor fixo de
R$ 0,35 sobre o diesel, enquanto o ICMS é variável, e cada
estado decide o seu valor. A média nacional da alíquota de ICMS
sobre o diesel é em torno de
16%, com variação de 12% a
25% entre os estados.
Além disso, se a opção for a
cobrança de ICMS sobre o valor
nas refinarias, isso evitaria a bitributação e reduziria o preço
final aos consumidores, já que
o valor que chega nas bombas
tem o peso dos impostos federais e demais custos, acrescentou Bolsonaro. “Se o ICMS incide no preço da bomba, estão
cobrando ICMS de PIS/Confins
também, imposto em cima imposto, uma bitributação.”

Redução do PIS/Cofins
O governo federal também
estuda a redução do PIS/Confins
sobre combustíveis como compensação ao aumento da arrecadação. A previsão da equipe econômica é de crescimento do PIB
em torno de 3,5% neste ano, o
que, de acordo com o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
pode ser repassado à população
em forma de desoneração de
impostos, gradualmente.
“Como o Brasil começa a
retomar o crescimento, os parâmetros fiscais mostram uma arrecadação crescente, e realmente tem acontecido isso. Então,
em vez disso se transformar em
aumento de arrecadação para o
governo federal, podemos desonerar cada vez mais esses
impostos”, disse Guedes. “Ele
[Bolsonaro] gostaria de zerar
esse imposto federal [PIS/Cofins], hoje em R$ 0,35 por litro de diesel, só que cada centavo são R$ 575 milhões a menos
em arrecadação. Então, isso exige uma compensação pelo compromisso de responsabilidade
fiscal”, completou.
Ainda de acordo com Guedes, o governo não vai esperar a
reforma tributária, que deve levar em torno de seis meses para
ser aprovada no Congresso. A
decisão, segundo ele, sairá em
até duas semanas. “Não vai dar
para esperar a reforma. Vamos
rever os parâmetros de crescimento da economia deste ano e,
se tiver um aumento substancial, nós podemos atuar em uma
ou duas semanas nessa direção.
Esses são os estudos que estão
sendo conduzidos”, disse.
(Agencia Brasil)

Programa Crédito Rural financia
agropecuária com R$ 1,7 bi em 2020
O setor agropecuário brasileiro recebeu, por meio do Programa Crédito Rural, do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
criado em março de 2020, financiamentos no montante de R$ 1,7
bilhão no ano passado. Desse total, R$ 1,5 bilhão foram referentes ao plano safra 2020/2021.
Segundo o BNDES, o objetivo do programa é garantir perenidade na oferta de crédito para
produtores rurais. Até agora, o
banco concedeu empréstimos a
3.700 produtores, em mais de
5.200 operações.
Para consultas sobre esse
programa e demais linhas de
apoio ao setor do agronegócio,
o BNDES criou em seu site um

portal que permite acesso a dados como volumes aprovados
por porte de beneficiário, programa e agente financeiro, distribuição geográfica das operações, equipamentos financiados,
categoria estratégica à qual o
apoio pertence, como inovação,
sustentabilidade ou irrigação.
Ano safra
Dados relativos ao ano safra
2020/2021, que vai de julho de
2020 a junho de 2021, revelam
que a maior parte dos beneficiários (cerca de 37 mil ou o equivalente a 62,7% do total) está
vinculada à agricultura familiar.
O estado com maior quantidade
de financiamentos foi o Paraná.
O painel mostra também que

os principais programas em volume, desde julho de 2020, são
o Moderfrota (com R$ 5,8 bilhões em aprovações), o Pronaf
Investimento (R$ 2 bilhões) e o
BNDES Crédito Rural (R$ 1,5
bilhão). Os interessados têm
acesso ainda, no portal, a um
ranking dos agentes financeiros,
identificando aqueles que aprovaram os maiores volumes de
recursos.
O Programa BNDES Crédito Rural é usado como alternativa aos programas agropecuários do governo federal, cujas taxas de juros são equalizadas pelo
Tesouro Nacional.
De acordo com a instituição,
um dos pioneiros no uso do programa BNDES Crédito Rural foi

o agricultor Antônio Donizetti
Primon, que tomou empréstimo
de R$ 1,3 milhão na agência da
Cresol Baser de Nova Esperança, cidade próxima de Maringá,
no Paraná. Ele vai investir na
construção de um barracão para
armazenar máquinas, equipamentos e sementes em sua propriedade de Anaurilândia, Mato
Grosso do Sul, em área de 726
hectares.
“Tenho um prazo bom e consigo administrar o pagamento.
Com isso, já posso pensar em
investir em irrigação com a compra de um pivô móvel, que vai
permitir ter três safras ao ano.
Assim, a propriedade fica altamente produtiva”, disse Primon.
(Agencia Brasil)

Inflação medida pelo IGP-DI
sobe para 2,91% em janeiro
O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-DI),
medido pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), teve inflação de
2,91% em janeiro deste ano, taxa
superior às apuradas em dezembro de 2020 (0,76%) e em janei-

ro daquele ano (0,09%). Com o
resultado, o IGP-DI acumula inflação de 26,55% em 12 meses.
A alta de dezembro para janeiro foi puxada principalmente
pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao

Produtor Amplo. A inflação desse grupo subiu de 0,68% em dezembro para 3,92% em janeiro.
O Índice Nacional de Custo
da Construção foi outro grupo
do IGP-DI que teve alta da taxa,
ao passar de 0,70% em dezem-

bro para 0,89% em janeiro.
Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o
varejo, teve queda na taxa, apesar de
continuar registrando inflação, ao
passar de 1,07% em dezembro para
0,27% em janeiro. (Agencia Brasil)

Indicador antecedente de emprego da
FGV recua 2,2 pontos em janeiro
O Indicador Antecedente de
Emprego (Iaemp), medido pela
Fundação Getulio Va rgas
(FGV), recuou 2,2 pontos em
janeiro deste ano e chegou a
83,5 pontos, em uma escala de
zero a 200 pontos. No mês anterior, o indicador registrou
uma alta de 1,2 ponto.
O índice busca antecipar tendências do mercado de trabalho

para os próximos meses, com
base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e dos serviços.
“A queda do Iaemp em janeiro sugere uma perda de ritmo da
recuperação do mercado de trabalho. Nos últimos meses o indicador vinha oscilando, mas ainda em patamar abaixo do que era
observado no período anterior a

pandemia. A provável desaceleração da atividade econômica
no primeiro trimestre e o elevado nível de incerteza ainda
não permitem que seja possível imaginar uma melhora desse indicador no curto prazo”,
afirma o pesquisador da FGV
Rodolpho Tobler.
Outro índice medido pela
FGV, o Indicador Coincidente

de Desemprego (ICD), que
busca medir a opinião dos consumidores sobre a atual situação do desemprego, por outro
lado, teve uma melhora. O ICD,
que é medido em uma escala
invertida (de 200 a zero ponto) em que quanto menor a pontuação, melhor é o resultado,
caiu 3,8 pontos e chegou a 98,8
pontos. (Agencia Brasil)

Inflação para famílias com renda mais
baixa fica em 0,15% em janeiro
O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), que
mede a variação de preços da cesta
de compras para famílias com renda de até dois salários mínimos e
meio, teve inflação de 0,15% em
janeiro deste ano. A taxa ficou abaixo da registrada pelo Índice de Pre-

ços ao Consumidor – Brasil, que
mede a inflação para todas as faixas de renda e que ficou em 0,27%
no mês. A informação foi divulgada na sexta-feira (5) pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
Em 12 meses, o IPC-C1 acumula taxa de inflação de 5,87%. Nesse

caso, a taxa ficou acima da observada pelo IPC-BR no período: 4,84%.
Segundo FGV, seis das oito
classes de despesa medidas pelo
IPC-C1 registraram inflação em
janeiro: alimentação (1,19%),
saúde e cuidados pessoais
(0,22%), transportes (0,64%),

educação, leitura e recreação
(0,68%), despesas diversas
(0,38%) e vestuário (0,52%).
Por outro lado, dois grupos
de despesa tiveram deflação
(queda de preços): habitação (1,37%) e comunicação (0,07%). (Agencia Brasil)

Relatório da ONU
alerta para aumento
de extremismo
durante pandemia
Um painel de peritos da Organização das Nações Unidas
(ONU) considera que a pandemia do novo coronavírus fez aumentar a ameaça de grupos extremistas, como Estado Islâmico e
Al Qaeda, em zonas de conflito, incluindo o Afeganistão, a Síria,
o Iraque e Moçambique.
Num relatório para o Conselho de Segurança da ONU, divulgado na madrugada da sexta-feira (5) em Lisboa, o painel afirmou que a ameaça extremista continuou a aumentar nas zonas de
conflito na última metade de 2020, porque “a pandemia inibiu as
forças da lei e da ordem mais do que os terroristas”, que conseguem mover-se livremente, apesar das restrições impostas para
combater a covid-19.
Segundo o painel, alguns Estados-membros da ONU, não
nomeados, consideraram que, à medida que as restrições impostas para combater a pandemia vão sendo suspensas em vários locais, “pode ocorrer uma erupção de ataques pré-planejados”.
“O custo econômico e político da pandemia, o agravamento
dos fatores subjacentes ao extremismo violento e o impacto esperado nos esforços antiterrorismo são suscetíveis de aumentar
a ameaça a longo prazo”, alertaram os peritos. O Iraque e a Síria
continuam a ser “a área central” para o grupo jihadista Estado
Islâmico (EI), enquanto a Região Noroeste da Síria, onde a Al
Qaeda tem grupos afiliados, é “uma fonte de preocupação”.
De acordo com os peritos, o Afeganistão continua a ser “o
país “mais afetado pelo terrorismo no mundo”.
Apesar do acordo entre os Estados Unidos e o talibã, em 29
de fevereiro do ano passado, e do início de conversações entre
eles e o governo afegão, em setembro, a situação no país “continua a ser um desafio”, segundo o relatório.
Mais de 600 civis afegãos e 2,50 mil membros das forças de
segurança no país foram mortos em ataques desde 29 de fevereiro de 2020, segundo o painel, acrescentando que “as atividades
terroristas e a ideologia radical continuam a ser uma fonte potencial de ameaças para a região e em nível global”.
No Iraque e na Síria, conforme os peritos, não há indicação
de que o EI possa reconstituir o seu autodeclarado “califado”,
derrotado em 2017, e que chegou a abranger um terço tanto do
Iraque quanto da Síria, mas o grupo extremista “irá certamente
explorar a sua capacidade de permanecer numa região caracterizada por perspectivas limitadas de estabilização e reconstrução”.
O relatório estima que 10 mil combatentes do EI permaneçam ativos no Iraque e na Síria. Os peritos destacaram ainda que
os grupos extremistas fizeram progressos na África, na região
de Cabo Delgado, em Moçambique, “entre as áreas mais preocupantes”.
Em Cabo Delgado, membros do Estado Islâmico tomaram
cidades e aldeias e continuam a manter o Porto de Mocímboa da
Praia, apesar de uma ofensiva governamental sustentada, diz o
levantamento.
Na Europa, ataques na Áustria, França, Alemanha e Suíça, entre setembro e novembro do ano passado, mostraram a ameaça
permanente de terrorismo, apontou o painel.
Detenção de líder da Al Qaeda
O levantamento mostra ainda que o líder da organização extremista Al Qaeda na Península Arábica (AQPA), Khalid Batarfi,
foi detido em outubro no Iêmen. O levantamento diz que Batarfi,
que assumiu a liderança há um ano, “foi detido em outubro durante uma operação em Gheida, que também resultou na morte
do vice-comandante, Saad Atef el-Aoulaqi”.
O documento não especifica por quem Batarfi foi capturado,
nem o que lhe aconteceu desde então. No entanto, esta é a primeira confirmação oficial da detenção.
“Além das perdas no seu comando, a AQPA está sendo corroída por desentendimentos e deserções, principalmente por um
dos antigos tenentes de Batarfi”, diz o relatório da ONU, que
alerta, contudo, para a “ameaça constante” que esse grupo extremista bem estabelecido no Iêmen continua a representar. (Agencia Brasil)

Biden aceitará mais
refugiados nos EUA
após anos de restrições
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, pretende aumentar as admissões de refugiados no país para 125 mil no
próximo ano fiscal, um aumento de oito vezes em relação ao
governo anterior.
Em discurso no Departamento de Estado na quinta-feira (4),
Biden disse também que vai assinar decreto para aumentar a capacidade do país de aceitar refugiados diante de uma “necessidade global sem precedentes”.
Ele prometeu restaurar o papel histórico dos Estados Unidos
como um país que recebe refugiados de toda parte do mundo. O
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur)
estima que há 1,4 milhão de refugiados em todo o mundo em
necessidade urgente de reassentamento.
Durante seu mandato, o presidente Donald Trump adotou uma
série de medidas para restringir a imigração legal. Unidades de
reassentamento foram fechadas e funcionários realocados, situação que se agravou com a pandemia do novo coronavírus.
Joe Biden disse que a meta de 125 mil admissões de refugiados - subindo de 15 mil no governo anterior - é para o próximo ano fiscal, que começa no dia 1º de outubro de 2021.
(Agencia Brasil)
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Identificação de fraudes
em benefício gera economia
de R$ 4,5 bilhões
O cruzamento de dados dos
beneficiários do auxílio emergencial permitiu que a Controladoria-Geral da União (CGU)
rastreasse 2,7 bilhões de cadastros que não tinham direito
ao recurso. O cancelamento de
benefícios indevidos trouxe
uma economia de R$ 4,5 bi aos
cofres públicos.
Os dados foram repassados
pelo ministro da CGU, Wagner
Rosário, em entrevista ao pro-

grama Brasil em Pauta.
Esta não foi a única ação
realizada pela CGU para combater a corrupção durante a
pandemia. Foram quase 50
operações destinadas à verificação de desvios de recursos no combate à covid-19,
além da criação de um painel para verificação de preços dos insumos usados no
combate ao coronavírus.
(Agencia Brasil)

Senacon quer
explicações
do WhatsApp sobre
política de privacidade
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculado ao
Ministério da Justiça e da Segurança Pública, notificou o
Facebook e o WhatsApp a prestarem esclarecimentos sobre a
nova política de privacidade
anunciada para o WhatsApp. A
Senacon deu um prazo de 15
dias para resposta.
O Facebook, empresa da
qual o WhatsApp faz parte, deverá explicar, por exemplo, até
onde o usuário poderá controlar
a sua privacidade e até onde isso
impactará na continuidade da utilização do aplicativo. A empresa
também deverá responder sobre
os impactos da nova política de
privacidade em comparação com
as versões anteriores, além de
informar sobre aspectos do mes-

mo tratamento na Europa.
As mudanças nos termos de
uso do WhatsApp, que são as
regras do aplicativo, assustaram
muitos usuários de um dos serviços de mensagens mais usados
no país. O WhatsApp anunciou
que dados pessoais dos usuários do aplicativo serão compartilhados com outras empresas do
grupo Facebook, que adquiriu o
programa em 2014.
Para continuar usando o aplicativo, o usuário será obrigado
a aceitar as mudanças. Caso
contrário, ele terá que escolher
outro programa de troca de
mensagens. O WhatsApp ainda
vai permitir ao usuário a pagar
a conta caso não aceite os termos. Essa nova política entraria em vigor em 8 de fevereiro, mas foi adiada para maio.
(Agencia Brasil)

Brasil negocia compra de
10 milhões de vacinas
Sputnik V
O Brasil negocia a compra de
10 milhões de doses de vacina
contra a covid-19 Sputnik V, desenvolvida na Rússia pelo Instituto Gamaleya, informou na
sexta-feira (5) o Ministério da
Saúde (MS). A manifestação do
interesse do país no imunizante foi feita durante reunião
com representantes do laboratório União Química, farmacêutica responsável no Brasil pela
vacina russa.
De acordo com o ministério,
a decisão de avançar as negociações ocorreu após a Anvisa autorizar o novo protocolo com a
simplificação do processo de
concessão de uso emergencial e
temporário de vacinas, dispensando a realização, no Brasil, de
estudos clínicos da fase 3.
O secretário-executivo do
Ministério da Saúde, Elcio
Franco, disse que a compra da
vacina também está condicionada ao custo do imunizante,
que, se gundo ele, “deve ser
competitivo”.
“Iremos contratar e comprar
as 10 milhões de doses se o preço for plausível, e efetuaremos
o pagamento após a Anvisa dar a
autorização para uso emergenci-

al da Sputnik V, fazendo a disponibilização imediatamente aos
brasileiros”, disse Franco.
A quantidade de doses se baseou em documento apresentado à pasta pelo Fundo Soberano
Russo/Instituto Gamaleya, da
Rússia, onde o imunizante é fabricado. No Brasil, a vacina será
produzida no Distrito Federal
sob responsabilidade da farmacêutica União Química.
Segundo o ministério, pelo
cronograma, o país receberia
400 mil doses uma semana após
a assinatura do contrato de compra. Outros dois milhões estariam no Brasil um mês depois e
mais 7,6 milhões ao longo do
segundo e terceiro meses.
O secretário-executivo disse ainda que o ministério estuda
a aquisição da vacina produzida
pela União Química no Brasil. A
expectativa é que o laboratório
consiga produzir, a partir de
abril, 8 milhões de doses.
“Futuramente, a depender
dos entendimentos que tivermos
com a União Química, interessa-nos também adquirir a produção que a empresa vier a fazer
no Brasil dessa vacina”, disse
Franco. (Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde e a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicaram na sexta-feira
(5) o edital de licitação para a
contratação de investidores interessados na construção do
novo Complexo Industrial de
Biotecnologia em Saúde (CIBS),
em Santa Cruz, na zona oeste do
Rio de Janeiro. O empreendimento tem o início de sua operação comercial previsto para
2025 e vai quadruplicar a capacidade de produção de vacinas e
biofármacos do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da
Fundação Oswaldo Cruz (BioManguinhos/Fiocruz).
A partir do lançamento do
edital, os potenciais investidores
terão 120 dias para estudarem o
projeto e elaborarem suas propostas. A construção se dará por uma
modalidade chamada Built to Suit,
em que os investidores privados
receberão na forma de aluguel,
com reversão do patrimônio após
o prazo de 15 anos. O investimento é da ordem de R$ 3,4 bilhões, e
o aluguel mensal não poderá ultrapassar 1% do financiamento.
A construção deve gerar de
5 mil empregos diretos, e a operação do empreendimento vai
empregar 1,5 mil trabalhadores.
Quando estiver em pleno funci-
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Fiocruz lança edital para construção
do maior complexo de biofármacos

onamento, o complexo poderá
produzir 120 milhões de frascos
de vacinas e biofármacos por
ano, podendo ultrapassar 600
milhões de doses anuais.
O lançamento do edital foi celebrado em uma cerimônia na Fundação Oswaldo Cruz, da qual participou o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, a representante da
Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro
Gross, a presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade, e o diretor de BioManguinhos, Mauricio Zuma.
O ministro afirmou que o
projeto reforça o legado de 120
anos da Fiocruz e destacou que
as vacinas que serão produzidas
no complexo salvarão vidas não
apenas no Brasil, mas na Améri-

ca Latina. “O Ministério da Saúde tem orgulho hoje de lançar
junto com a Fiocruz o maior
complexo industrial de biotecnologia em saúde da América
Latina. Isso é muito importante,
e se havia dúvidas dessa importância, a pandemia de covid-19
tirou essa dúvida”.
Um dos responsáveis pelo
projeto, o diretor de Bio-Manguinhos explicou que o complexo industrial é importante para
reduzir a dependência do Brasil
de vacinas importadas, que corresponderam a 45% das doses
adquiridas pelo Programa Nacional de Imunizações em 2020.
“Esse projeto representa a garantia de sustentabilidade do PNI
nas próximas décadas”, disse

ele, que ressaltou outras vantagens, como o fortalecimento da
indústria nacional e o desenvolvimento da zona oeste do Rio de
Janeiro.
Zuma explicou que cerca de
R$ 1 bilhão já foi destinado a
fases iniciais do projeto, como
a terraplanagem do terreno, o
estaqueamento, compensação
ambiental e a elaboração de projetos conceitual, básico e executivo. Além disso, já foram adquiridos equipamentos grandes
que serão usados nas plantas industriais, visto que esses itens
tem fabricação demorada e precisam ser instalados antes do
fechamento dos prédios.
Para a presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade, a pandemia de
covid-19 fez os países repensarem a opção de importar bens
essenciais de saúde.
“É o momento de pensarmos
junto com esse complexo uma
grande agenda de ciência e tecnologia para o nosso país no
campo da saúde, que coloque a
autonomia e o investimento em
ciência não como um custo, mas
como um efetivo investimento
no futuro do nosso país, da nossa soberania, do nosso desenvolvimento social e da saúde dos
povos”.(Agencia Brasil)

MPF denuncia desembargadora do
Amazonas por venda de decisões
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) nova
denúncia contra a desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Ela é
acusada de venda de decisões judiciais para a facção criminosa
Família do Norte (FDN).
O esquema foi investigado na
segunda fase da operação La
Muralla, deflagrada em 2015
pela Polícia Federal (PF). A ma-

gistrada já é alvo de uma outra
denúncia por venda de decisões,
pela qual se tornou ré no STJ.
Na denúncia de sexta-feira
(5), assinada pela subprocuradora Lindôra Araújo, também foram denunciadas mais 14 pessoas, incluindo advogados e um exservidor do TJAM. Todos são
acusados pelo crime de organização criminosa. O MPF pediu
ainda a condenação da magistrada e do ex-servidor por corrupção passiva, e dos demais por

corrupção ativa.
De acordo com a denúncia,
a desembargadora providenciava liminares ordenando a soltura
de membros da FDN, tendo como
fundamento atestados médicos
falsos para doenças como aids e
tuberculose. Ainda de acordo
com a acusação, os advogados
aguardavam o plantão da magistrada para fazer as petições.
“Cada decisão chegava a custar até R$ 200 mil, a depender
da capacidade financeira do pre-

so”, disse o MPF em nota. “Segundo depoimento de um dos
envolvidos, o valor era dividido
entre o advogado, o médico que
forneceu o atestado falso e o
magistrado que proferiu a decisão favorável”, acrescentou o
órgão.
Em junho do ano passado, o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para
apurar a conduta da desembargadora. (Agencia Brasil)
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CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 377ª, 378ª, 379ª, 380ª, 381ª E 382ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 377ª,
378ª, 379ª, 380ª, 381ª e 382ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”,
respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser realizada, em 1ª convocação,
em 1º de março de 2021, às 15h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme
Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de CRI
habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM
625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a Ordem do Dia. Ordem do dia: (i) aprovação ou não da destituição da Vórtx Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. enquanto Agente Fiduciário da Operação e enquanto Custodiante das CCI, mediante a eleição e imediata contratação da Simplific
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Novo Agente Fiduciário e Novo Custodiante”) para assunção dos deveres, atribuições e
responsabilidades constantes da legislação e do Termo de Securitização aplicáveis ao atual agente fiduciário e custodiante das CCI; e (ii) a autorização ou não
para que o Agente Fiduciário, a Securitizadora e o Novo Agente Fiduciário e Novo Custodiante, se eleito, pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer
contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados
aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão
oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br)
aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da
plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia
para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias
antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento
de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na
junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto
do representante legal; c) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou
gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de
Titulares de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (i) a (iii) acima
venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams,
devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato
com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os
documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica ), em formato PDF;
e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos
Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares
de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado
para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a
solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente
serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações).
Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação
ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o
Agente Fiduciário pelo e-mail assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo,
2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular
de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência
de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem
previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de
conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão
do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância:
Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de
voto à distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia.
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em sua página na rede mundial de computadores
(www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular
de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela
ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não
definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 06 de fevereiro de 2021. FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DAS 383ª, 384ª, 385ª E 386ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 383ª,
384ª, 385ª e 386ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente),
CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 1º de março de
2021, às 15h30min, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme Instrução
Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem
prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar
sobre os assuntos que compõem a Ordem do Dia. Ordem do dia: (i) aprovação ou não da destituição da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. enquanto Agente Fiduciário da Operação e enquanto Custodiante das CCI, mediante a eleição e imediata contratação da Simplific Pavarini Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Novo Agente Fiduciário e Novo Custodiante”) para assunção dos deveres, atribuições e responsabilidades constantes
da legislação e do Termo de Securitização aplicáveis ao atual agente fiduciário e custodiante das CCI; e (ii) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário, a
Securitizadora e o Novo Agente Fiduciário e Novo Custodiante, se eleito, pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou
documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações
Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente
disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de
CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica
Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente
Fiduciário, no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data
de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade
válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial
competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante
legal; c) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o
caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (c)
documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado
por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na AGTCRI.
Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados
os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail
gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação
necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica ), em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso
e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem,
nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e
documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja
possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites
individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos
na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais,
os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não
receba o convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia,
deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail
assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência
em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante
o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco)
minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a
plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os
Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI
com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância: Os Titulares de CRI poderão
optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância à Emissora,
com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de
documento a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em sua página na rede mundial de computadores (www.fortesec.com.br) e na página de
rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal,
de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a
antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/
Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos
no Termo de Securitização. São Paulo, 06 de fevereiro de 2021. FORTE SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Carlos Keishin Yahara,
REQUERIDO POR Marly Yahara e outro - PROCESSO Nº 1024194-20.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Meira Rocha de
Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 30/09/2020 18:52:37, foi decretada a INTERDIÇÃO de CARLOS KEISHIN YAHARA, CPF 085.026.128-75,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Marly Yahara. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
EªAlXADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªB 06/02
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1111537-19.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida
de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGOSTINHO RODRIGUES, WILSON DE ASSIS MENDES e MARTA
FERNANDES LOPES MENDES, CARMELITA DE ABREU RODRIGUES, PAULO ROBERTO NONATO e SUELI SOARES
DE LIMA NONATO, RONALDO APARECIDO MUNIZ e ROSANGELA DOS SANTOS MUNIZ e FAUSTO MOTTINELLI e
ALESSANDRA IBARRA DE ALMEIDA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria da Conceição Falcão Tomé ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Engenheiro Américo da Graça Martins, nº 110, Jardim Monte Azul,
#%0ª  ª3ÍOª0AULO 30ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEª
EDITALª PARAª CITAÎÍOª DOSª SUPRAMENCIONADOSª PARAª CONTESTAREMª NOª PRAZOª DEª ª QUINZE ª DIASª ÞTEIS ª Aª mUIRª APØSª Oª PRAZOª DEª
20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
NOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
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3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III² JABAQUARA
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022890-43.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc..
FAZ SABER a(o) EDILENE MINERVINO DE ESPINDOLA, RG 47.594.197-4, CPF 315.561.398-02, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. - FILIAL PRO
MATRE PAULISTA, objetivando a cobrança de R$ 60.289,88 (dezembro/2019), referente aos serviços médicohospitalares prestados à requerida. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial (artigo 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de janeiro de 2021.
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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

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 345ª, 346ª, 347ª, 348ª, 349ª, 350ª, 351ª E 352ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 345ª,
346ª, 347ª, 348ª, 349ª, 350ª, 351ª e 352ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e
“CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser realizada, em 1ª
convocação, em 1º de março de 2021, às 13h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora,
conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de
CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à distância previamente à realização do conclave nos termos da
ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a Ordem do Dia. Ordem do dia: (i) aprovação ou não da destituição da Vórtx Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda. enquanto Agente Fiduciário da Operação e enquanto Custodiante das CCI, mediante a eleição e imediata contratação da Simplific
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Novo Agente Fiduciário e Novo Custodiante”) para assunção dos deveres, atribuições e
responsabilidades constantes da legislação e do Termo de Securitização aplicáveis ao atual agente fiduciário e custodiante das CCI; e (ii) a autorização ou não
para que o Agente Fiduciário, a Securitizadora e o Novo Agente Fiduciário e Novo Custodiante, se eleito, pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer
contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados
aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão
oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br)
aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da
plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia
para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias
antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento
de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na
junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto
do representante legal; c) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou
gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de
Titulares de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (i) a (iii) acima
venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams,
devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato
com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os
documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica ), em formato PDF; e (ii)
receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares
de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI
Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia,
ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a
abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação
de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos,
pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações).
Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação
ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o
Agente Fiduciário pelo e-mail assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo,
2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular
de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência
de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem
previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de
conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão
do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância:
Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de
voto à distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia.
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em sua página na rede mundial de computadores
(www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular
de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela
ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não
definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 06 de fevereiro de 2021. FORTE SECURITIZADORA S.A.

Jornal O DIA SP
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.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
COMUNICADO AO MERCADO
Ref. Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.. GAIA
SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, na Vila
Nova Conceição, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Securitizadora”), na qualidade de emissora da 1ª e 2ª Série da 16ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, com as alterações nos termos das instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14, 568/15, 590/17, 604/18 e 620/20, e, artigo 12.14. do Termo de
Securitização dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Série da 16ª Emissão, comunica aos Titulares de CRA que, em 20 de Janeiro de 2021, a Securitizadora recebeu a comunicação da Umoe Bioenergy
S.A., sociedade por ações, com sede na Fazenda Taquarussu, s/nº, Zona Rural, CEP nº 19.250-000, cidade de
Sandovalina, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 3.445.208/0004-55 (“Devedora”), sobre a substituição da Conta de Livre Movimentação do Banco Safra (422), conta corrente nº 16724-0, agência nº 0149, para
o Banco Daycoval (707), agência nº 0001-9, conta corrente nº 736634-7.
São Paulo 04 de fevereiro de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DAS 361ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 361ª
Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os
titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 1º de março de 2021,
às 16h00min, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme Instrução Normativa
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo
da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre
os assuntos que compõem a Ordem do Dia. Ordem do dia: (i) aprovação ou não da destituição da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
enquanto Agente Fiduciário da Operação, mediante a eleição e imediata contratação da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Novo Agente Fiduciário”) para assunção dos deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação e do Termo de Securitização aplicáveis ao atual
agente fiduciário; e (ii) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário, a Securitizadora e o Novo Agente Fiduciário, se eleito, pratiquem todo e qualquer ato,
celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia
nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a
ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do
Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação:
A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico
gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.
br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa
física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social
consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c)
documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de
representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares
de CRI indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar
procuração com poderes específicos para sua representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares
de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail
agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela
plataforma eletrônica ), em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via
plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões
operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares
de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos
aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite
individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores
(nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br
ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo
telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado
e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem
a plataforma eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os
Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia.
A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o
controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o
equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância: Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta
e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em
sua página na rede mundial de computadores (www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar
devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas,
com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa
jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados
em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 06 de fevereiro de 2021.
FORTE SECURITIZADORA S.A.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A ELECTROLUX DO BRASIL S/A torna público que recebeu da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, a Licença Ambiental de Operação
n°20000417 válida até 29/01/2022, para Fabricação de fogões,
refrigeradores, máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e
acessórios, situada à Rua Roberto Ozório e Almeida, 1010 – Curitiba PR.
Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 22 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,
indicado pela acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.; (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, 05 de fevereiro de 2021
Madeira Energia S.A. - MESA
Daniel Faria Costa - Presidente do Conselho de Administração

>:EWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

NIRE 35.300.393.481 - CNPJ/ME nº 13.608.705/0001-38
ƚĂĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽĚŝŶĄƌŝĂ
ϭ͘ĂƚĂ͕ŚŽƌĂĞůŽĐĂů: No dia 22.12.2020, às 10h00min, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na
Avenida Paulista, n.º 1294, 8º andar, sala A, Bela Vista, CEP 01310-100. Ϯ͘ ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ: Dispensadas as formaliĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰ͕§4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social. ϯ͘ WƌĞƐĞŶĕĂ: Presentes as acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. ϰ͘ DĞƐĂ: Presidente:
>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͖^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗:ŽĆŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ^ĂďŝŶŽKŵĞƩŽ͘ ϱ͘KƌĚĞŵĚŽĚŝĂ:ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗;ŝͿĂ
ƌĞŶƷŶĐŝĂĚŽĂƚƵĂůŝƌĞƚŽƌƐĞŵĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĂŽŵƉĂŶŚĂ͕^ƌ͘EĞůƐŽŶKŵĞƚŽ͖Ğ;ŝŝͿĂĞůĞŝĕĆŽĚŽŵĞŵďƌŽ
ƐƵďƐƟƚƵƚŽ͕ƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽƌĞƐƚĂŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂƚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ϲ͘ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ:
ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝůŝĚĂĞĚŝƐĐƵƟĚĂĂŵĂƚĠƌŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂKƌĚĞŵĚŽŝĂ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ƉŽƌ
unanimidade de votos, sem ressalvas: (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor, Sr. EĞůƐŽŶ
KŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ŶĂƚƵƌĂůĚĞ>ŝŵĞŝƌĂͬ^W͕ĐĂƐĂĚŽ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕Z'ŶǑϭ͘ϮϳϬ͘ϰϲϭͲ^^Wͬ^W͕W&ͬDŶǑϬϭϱ͘ϳϵϱ͘ϯϯϴͲ
ϲϴ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ŶĂ hƐŝŶĂ /ƌĂĐĞŵĂ͕ ŶŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ /ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐͬ^W͕ W ϭϯϰϵϱͲϬϬϬ͕ ĂŽ ĐĂƌŐŽ ĚĞ
ŝƌĞƚŽƌƐĞŵĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘K^ƌ͘EĞůƐŽŶKŵĞƩŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ assina, nesta
ĚĂƚĂ͕ŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͞dĞƌŵŽĚĞZĞŶƷŶĐŝĂĚĞŝƌĞƚŽƌ͟ŶŽ>ŝǀƌŽĚĞƚĂƐĚĞZĞƵŶŝĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘;ŝŝͿ
ŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂŽŝƌĞƚŽƌŽƌĂƌĞŶƵŶĐŝĂŶƚĞ͕ĂĞůĞŝĕĆŽĚŽ^ƌ͘EĞůƐŽŶDĂƌƋƵĞƐ&ĞƌƌĞŝƌĂKŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĐĂƐĂĚŽ͕Z'ŶΣϴ͘ϰϳϬ͘ϲϭϳʹy^^Wͬ^W͕W&ͬDŶΣϬϱϮ͘ϭϵϯ͘ϭϵϴͲϯϯ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ
ŶĂŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉŝŶĂƐͬ^W͕ŶĂZƵĂWƌŽĨĞƐƐŽƌĂĞĂĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕Ŷ͘ϳϳϬ͕WϭϯϬϱϰͲϵϲϰ͕ƉĂƌĂŽĐƵƉĂƌŽĐĂƌŐŽĚĞ
ŝƌĞƚŽƌƐĞŵĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽƌĞƐƚĂŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂƚŽ͕ŽƋƵĂůƚĞƌĄĚƵƌĂĕĆŽĂƚĠĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϮ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϬ͕ΑϰǑ
ĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KŝƌĞƚŽƌŽƌĂĞůĞŝƚŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ĂƐƐŝŶĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͞dĞƌŵŽĚĞ
WŽƐƐĞ͟ŶŽ>ŝǀƌŽĚĞƚĂƐĚĞZĞƵŶŝĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞĐůĂƌĂŶĆŽĞƐƚĂƌŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞĞǆĞƌĐĞƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐŝĂů͕ŽƵĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽĐƌŝŵŝŶĂů͕ŽƵƉŽƌƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐŽďŽƐĞĨĞŝƚŽƐ
ĚĞůĂ͕ŽƵĚĞƉĞŶĂƐƋƵĞǀĞĚĞŵ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŽƵƉŽƌĐƌŝŵĞĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞ
ƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞŝƚĂŽƵƐƵďŽƌŶŽ͕ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ŽƵĐŽŶƚƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƚƌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĚĞĨĞƐĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϰϳĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘KŝƌĞƚŽƌŽƌĂĞůĞŝƚŽƌĞŶƵŶĐŝĂĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĐĂƌŐŽƉĂƌĂŽƋƵĂůĨŽŝĞůĞŝƚŽ͘&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂ
ĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑ͕ĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘ϳ͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ: Nada mais havendo, deu
ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉŽƌĞŶĐĞƌƌĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ůĂǀƌĂŶĚŽͲƐĞĂĂƚĂ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂĞŵƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐƚĞƌŵŽƐ͕
ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŶĂĚĂĞƌƵďƌŝĐĂĚĂĞŵƚŽĚĂƐĂƐƐƵĂƐĨŽůŚĂƐƉĞůŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŵĞƐĂĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ϴ͘ƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐ: Mesa:
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͖^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗:ŽĆŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ^ĂďŝŶŽKŵĞƩŽ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗:ŽĆŽKŵĞƩŽWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ͬ;Ɖ͘:ŽĆŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ^ĂďŝŶŽKŵĞƩŽͿ͕>ƵŝǌKŵĞƩŽWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ͬ;Ɖ͘>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽͿ͕
ĞEĞůƐŽŶKŵĞƩŽWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͘;Ɖ͘EĞůƐŽŶKŵĞƩŽͿ͘ŽŶĨĞƌĞĐŽŵŽŽƌŝŐŝŶĂůůĂǀƌĂĚŽĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘^ĆŽ
Paulo, 22.12.2020. :ƵĐĞƐƉŶǑϲϲ͘ϵϬϵͬϮϭͲϭĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DAS 364ª E 365ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 364ª
e 365ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os
titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 1º de março de 2021, às 14h,
de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, a
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FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 353ª, 354ª, 355ª, 356ª, 357ª, 358ª, 359ª E 360ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na Cidade e
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 353ª, 354ª, 355ª, 356ª, 357ª, 358ª, 359ª e 360ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de
Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral
(“AGTCRI”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 1º de março de 2021, às 13h30min, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica
Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito
por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à distância
previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a Ordem do Dia. Ordem do dia: (i) aprovação
ou não da destituição da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. enquanto Agente Fiduciário da Operação e enquanto Custodiante das
CCI, mediante a eleição e imediata contratação da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Novo Agente Fiduciário e
Novo Custodiante”) para assunção dos deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação e do Termo de Securitização aplicáveis ao atual
agente fiduciário e custodiante das CCI; e (ii) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário, a Securitizadora e o Novo Agente Fiduciário e Novo
Custodiante, se eleito, pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e
implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou
informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede
mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões
e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para
aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço
eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da
AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com
foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial
competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do
representante legal; c) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou
gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral
de Titulares de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (i) a
(iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com
poderes específicos para sua representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da
plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares
de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail
agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente
pela plataforma eletrônica ), em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso
via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões
operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os
Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia
serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido
apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes
ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na
Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo
e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail assembleias@vortx.com.br, com cópia para
agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da
Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite
individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da
Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica
para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRI
Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com a
internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância: Os Titulares de CRI poderão
optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância à
Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará
modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em sua página na rede mundial de computadores (www.fortesec.com.br)
e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por
seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil,
(ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão
os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 06 de fevereiro de 2021. FORTE SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037862-29.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Fabio Daher Tamburro, CPF 182.715.848-47, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 85.403,06 (30/11/2016), ref. ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Aval-PF nº 003.898.429.
%STANDOªOªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEª
OªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOª
DÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOª
PRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECERªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOª
DOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMª
ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
ARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de janeiro de 2021.
B 05 e 06/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO Nº 0040395-69.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA
SACRAMONE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JORGE FARAH NASSIF, RG 1066863, CPF 006.579.308-06 e JOSÉ ALVARO
FIORAVANTI, RG 4115031, CPF 528.683.898-72, que lhe foi proposta uma ação de Desconsideração da Personalidade Jurídica
por parte de Artefactoring Araripe Técnica de Fomento Mercantil Ltda, foi deferida a citação por edital, para que em 15 (quinze) dias,
AªmUIRªAPØSªOSªªTRINTA ªDIASªSUPRA ªAPRESENTEªDEFESAª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEª
SERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª%ªPARAªQUEªPRODUZAªSEUSªEFEITOSªDEªDIREITO ªSERÈªOªPRESENTEª%DITALªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAª
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020.
B 05 e 06/02
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018656-52.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Silvana Alves Pereira, CPF 077.042.636-09, que nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido Liminar de Arresto,
tendo como corré Rainha da Vila Brasilina Eireli-ME, requerida por Banco Santander Brasil S/A, procedeu-se o bloqueio online efetuado
em suas contas bancárias via sis tema Bacen-Jud, nos valores de R$ 780,55 e R$ 654,23. Estando a executada em lugar ignorado, foi
DETERMINADAªAªINTIMAÎÍOªDOªARRESTOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFERECERªIMPUGNAÎÍO ªSOBªPENAªDEª
prosseguir a ação, sendo no meado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2020. B 05 e 06/02
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006315-34.2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes
Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA,
CNPJ 12.943.344/0001-13, com endereço à Rua Caninana, 10, Jardim Noemia, CEP 08180-090, São Paulo - SP que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
PARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªAªQUANTIAªDEª
R$ 7.234,38 (atualizado até agosto/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSª
DOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOª
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
PRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009925-98.2017.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ERNANDES DE JESUS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 05285096-08, CPF 635.618.405-15, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Evenmob Consultoria de Imóveis LTDA, alegando em síntese que é credora de R$ 11.683,35,
por serviços de intermediação imobiliária na compra da unidade 14, Torre 2, do empreendimento Condomínio Edifício Bosques da
Lapa. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a importância
indicada na petição inicial acrescida dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou ofereça embargos
nos próprios autos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo pago o débito ou oferecido
embargos monitórios, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2020.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0009394-30.2020.8.26.0002
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Condomínio Exequente: Condomínio Novamerica Office Park
Executado: Magda Almeida Braga EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000939430.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAGDA ALMEIDA BRAGA
(CPF: 003.154.338-33) que CONDOMÍNIO NOVAMÉRICA OFFICE PARK, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA
(Cumprimento de Sentença), referente ao não pagamento das despesas condominiais da Vaga de Garagem
Autônoma 2M0519/VG, localizado no Condomínio requerente. Encontrando-se a executada em lugar incerto
e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.255,31 (Abril/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2021.
06 e 09/02

Jornal O DIA SP
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 6, 7 E 8 DE FEVEREIRO DE 2021

Os quatro atletas confirmados para a disputa da oitava edição do Força Bruta, evento de
atletismo de força (strongman)
que rapidamente caiu nas graças
do público brasileiro, já estão no
Brasil para a competição na manhã do domingo (7), em Cotia
(SP). Da Europa, desembarcaram
em São Paulo o russo Mikhail
Shivlyakov, atual vencedor da prova, e o estoniano Rauno Heinla. Já
o boliviano Cristian Quiroga e o
paulista Tiago Aparecido já estavam no país, após disputa do sulamericano em janeiro.
O boliviano Cristian Quiroga,
de 29 anos, 1,88 m e 161 kg, e
o brasileiro Tiago Aparecido,
com 36 anos, 1,79 m e 135 kg,
estão entre os maiores destaques
do strongman sul-americano nas
últimas temporadas. Quatro vezes campeão sul-americano, o
paulista Tiago Aparecido, de Biritiba-Mirim, além do fato de
estar competindo em casa, tem a
seu favor uma participação no
Força Bruta, em 2018.

“Volto a competir o Força
Bruta depois de três anos. Naquela primeira ocasião, tivemos
um desafio entre Brasil e Polônia e foi muito legal a experiência no evento. Recebi o convite
da organização e a expectativa é
muito boa, por eu vir da disputa
do Campeonato Sul-Americano,
no último domingo (31), em que
conquistei meu quarto titulo no
torneio e consegui quebrar o recorde continental no levantamento da cangalha, com 570 kg em
cinco metros”, conta Aparecido.
Cristian Quiroga também não
esconde sua animação para competir em Cotia. ”Estou há quatro
anos competindo em eventos de
strongman. Participei com o Tiago do sul-americano e fiquei em
terceiro lugar, por conta de algumas decisões técnicas que fiz.
Estou muito animado para competir pela primeira vez o Força
Bruta, que é um dos eventos mais
importantes que temos na América do Sul. Meu objetivo é buscar o lugar mais alto possível no
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Participantes do Força Bruta 2021
estão no Brasil prontos para disputa

Tiago Aparecido em prova no
pódio”, contou Quiroga, campeão sul-americano de 2020.
Currículo dos Europeus Por ser o atual campeão, Mikhail
Shivlyakov chega em Cotia como
favorito para conquistar a vitória.
O russo de 40 anos, 1,87 m e 145
kg, que já ganhou diversos títulos do esporte em seu país, destaca-se ainda por ter sido cam-

exterior
peão do Arnold South Africa Pro
Strongman, em 2018, e vicecampeão do Arnold Australia
Pro Strongman, no ano anterior.
Com 1,83 m de altura e
140 kg, Rauno Heinla tem 38
anos e foi seis vezes o homem
mais forte da Estônia.
Já conquistou o título do Arnold
Brasil Pro Strongman Champion

em 2018 e do Arnold Classic
Austrália em 2018. Tem um bicampeonato competindo na Lituânia, além do terceiro lugar no
World Deadlift Championship de
2015, com 435 kg. Assim, promete fazer frente aos adversários no torneio.
As provas - Assim como nas
edições anteriores, o Força Bruta terá três provas para a definição do campeão do torneio. A
primeira será a medley, com o
famoso três em um. Cada atleta
vai iniciar carregando a Corrente,
com o peso de 300 kg, por um
espaço de 10 metros. Em seguida, será a vez do Dead Lift (levantamento de peso), onde farão quatro repetições com peso total de
320 kg. A primeira prova encerra-se com o Power Stairs, em que
os participantes terão que subir
cinco degraus, elevando até o último “andar” um peso de 200 kg.
A segunda prova será a
do barril (Keg Toss), na qual cada
competidor terá que jogar oito

Superliga Banco do Brasil 20/21

Após vitória de Enzo e
top-5 de Pietro, irmãos
Fittipaldi são confirmados
em 2ª etapa da F1 Virtual

No primeiro turno, Minas Tênis Clube venceu o Sesi-SP
O sábado (6) terá a continuidade da sexta rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil 20/21
com mais três jogos. Em São Paulo (SP), o Sesi-SP recebe o embalado Minas Tênis Clube (MG)
na Vila Leopoldina, às 19h, com
transmissão do SporTV 2.
O Sesi-SP ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos, um a menos do que Caramuru Vôlei (PR)
e Vedacit Vôlei Guarulhos (SP),
que aparecem em nono e décimo, respectivamente.

“O jogo contra o Minas é difícil e a gente sabe disso. O Minas vem embalado e com grandes nomes individuais. Para nós,
é o que vem sendo praticamente
a Superliga toda: logicamente
nós queremos a vitória, mas a
obrigação está do outro lado.
Acho que precisamos entrar com
a cabeça mais tranquila, tirar um
pouco da tensão e da pressão que
às vezes nós mesmos nos colocamos. Nosso saque precisa ser
bem agressivo para tentar tirar um

jogar, querem mostrar o trabalho
deles. Então, acredito que vai ser
uma partida muito difícil dentro
da casa deles, mas nossa equipe
chega muito confiante e em busca de cada vez mais melhorar
nosso padrão de jogo e chegar ao
nosso padrão ideal”, destacou o
ponteiro Honorato.
No primeiro turno, o Minas
Tênis Clube venceu em Belo
Horizonte (MG) por 3 sets a 0
(25/23, 25/21 e 25/18).
Outros jogos
Mais duas partidas da sexta
rodada do returno serão disputadas neste sábado. O Montes Claros América Vôlei (MG) recebe
o Caramuru Vôlei (PR) às 16h no
ginásio Tancredo Neves. Às 17h,
Pacaembu Ribeirão (SP) e Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) se enfrentam no ginásio Cava do Bosque. O Canal Vôlei Brasil transmite os dois confrontos.
O duelo entre Vôlei Renata
(SP) e Azulim/Gabarito/Uberlândia, incialmente previsto para
este sábado, foi adiado por conta de casos da COVID-19 e será
disputado no dia 18 de fevereiro, às 19h.

Vôlei de Praia

Técnicos destacam a importância do
Circuito Brasileiro no ano olímpico
Em qualquer circunstância, a
responsabilidade de ser técnico
é enorme. Ter que ensinar, decidir, equilibrar, administrar, gerir
problemas, entre tantas outras
funções, é sempre desafiador.
Ser o comandante de um projeto
olímpico, então, nem se fala. E é
com essa responsabilidade e
comprometimento que Marco
Char, Reis Castro, Leandro Brachola e Ednilson Costa se encaixam perfeitamente nas quatro
duplas classificadas para os Jogos de Tóquio no vôlei de praia
brasileiro.
Marco Char, técnico de Ágatha/Duda; Reis Castro, de Ana
Patrícia/Rebecca; Leandro Brachola, comandante de Alison/Álvaro Filho, e Ednilson Costa, de
Evandro/Bruno Schmidt. No feminino ou no masculino, esses

quatro profissionais têm um mesmo objetivo: colocar seus times
no pódio lá do outro lado do mundo daqui a menos de seis meses.
A tarefa é árdua. Os obstáculos que irão surgir até lá, proporcionais. Mas, os quatro treinadores contam com o alto nível de
disputa no Circuito Brasileiro de
Vôlei de Praia Open, que já teve
seis etapas disputadas nesta temporada 2020/2021, para ajudar
na preparação olímpica.
O técnico de Ágatha e Duda
ainda chamou atenção para um
trabalho feito para o Circuito
Brasileiro em paralelo a preparação para Tóquio. “É evidente
que este ano o foco principal está
nos Jogos, porém nossa equipe
está fazendo uma preparação visando estar na melhor condição
possível para lutar pelo título bra-

sileiro, que é muito valorizado
dentro e fora do país”, afirmou
Marco Char.
Acostumado a rodar o mundo preparando seus times para os
mais importantes campeonatos,
Reis Castro destaca a importância ainda maior do nacional neste ano não só olímpico, mas de
pandemia da COVID-19.
Comandante do time Alison/
Álvaro, Leandro Brachola – campeão olímpico em 2016 com Alison/Bruno – é mais um a destacar que o objetivo principal do
ano está nos Jogos, e que o Circuito Brasileiro tem sido fundamental para que este objetivo
seja alcançado.
“Obviamente temos como
meta chegar no melhor momento nos Jogos de Tóquio. A preparação é voltada para lá, só que o

Circuito Brasileiro é muito importante para isso. O nível técnico do campeonato é alto, muito
parelho, e disputar o Brasileiro
também é um objetivo do nosso
time. E ter essa oportunidade
oferecida pela CBV, que nos deu
de poder participar de uma sequência de competição enquanto
outros times não têm, nos permite manter o ritmo, concentração, e mantém os atletas focados
e evoluindo no dia a dia para alcançarmos o objetivo de chegar
lá no melhor momento”, afirmou Brachola.
Ednilson Costa, que comanda a dupla Evandro e Bruno, segue a mesma linha de trabalho.
O ponto alto do ano tem que ser
em Tóquio, mas o trabalho no dia
a dia e nas disputas das etapas é
considerado essencial.

Irmãos Fittipaldi correrão neste final de semana em
Silverstone para defender a liderança do campeonato
com a Haas; F1 transmitirá todas as etapas ao vivo em
seus canais oficiais no YouTube, Twitch e Facebook
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Sesi-SP recebe Minas Tênis Clube
em São Paulo neste sábado
pouco a bola da mão do William.
Acho que vai se resumir a muita
agressividade no saque, um bloqueio bem colocado trabalhando
com a defesa, e fazer com que a
rodagem de bola seja sempre
alta. Jogar contra times grandes,
como será essa prova de fogo,
não é fácil. E, no mais, nos divertir. Acho que a palavra-chave
é se divertir”, explicou o ponteiro Alan Patrick.
No quarto lugar com 30 pontos, o Minas Tênis Clube chega
embalado pelas vitórias contra o
Vôlei Renata (SP) e EMS Taubaté Funvic (SP), terceiro e segundo colocados, respectivamente.
“Estamos vindo de dois grandes jogos, duas grandes apresentações em que nossa equipe foi
muito consistente, apresentou
um alto padrão técnico e também emocional. Nossa equipe
soube se comportar bem nos
momentos decisivos e nos momentos difíceis do jogo. Acho
que nossa equipe cresceu muito
em relação a isso nas últimas
partidas e não vai ser diferente
contra o Sesi-SP. O Sesi-SP é
uma equipe jovem, em que os
meninos têm muito vontade de

barris, de 20 a 26 kg, por cima de
uma barra de cinco metros de
altura. O campeão do Força Bruta 2021 será definido na prova do
Caminhão, em que cada atleta terá
que puxar um caminhão por 10
metros de distância. Vence esta
última disputa aquele que terminar a tarefa no menor tempo.
Evento com transmissão
ao vivo e sem público - A oitava edição do Força Bruta, com
transmissão ao vivo da TV Globo, a partir das 10h, faz parte
da programação do Esporte
Espetacular e, excepcionalmente, não terá presença de público
neste ano, devido a pandemia da
Covid-19.
O Força Bruta 2021 tem os
patrocínios de Rexona, Piracanjuba, Dorflex, Nissan, Atlhetica
Nutrition, Reign Body Fuel e
Magnum, e conta com o apoio
da Prefeitura de Cotia e Hotel
Alpino. A realização do evento é
da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

Pietro abraça Enzo Fittipaldi após triunfo na F1 Virtual
A F1 Virtual teve dois pilotos brasileiros em destaque no
último final de semana com
Enzo e Pietro Fittipaldi, que
disputaram a etapa de abertura
do campeonato com a equipe
Haas. Os irmãos, inclusive,
agora estão confirmados novamente como dupla para a segunda etapa e correrão neste final
de semana em Silverstone para
defender a liderança, que veio
após vitória de Enzo e top-5 de
Pietro no GP Virtual da Áustria.
“Foi uma etapa muito boa
que tivemos na abertura do campeonato. Pude ultrapassar muitos carros e ainda protagonizar
uma disputa muito legal com o
Arthur Leclerc. Fico feliz de
ter conseguido o melhor resultado possível e vamos em busca novamente de uma vitória na
F1 Virtual”, diz Enzo, que triunfou após largar da décima
colocação, enquanto Pietro
partiu da 17ª colocação e terminou em quinto.
Integrante do Ferrari Driver
Academy, Enzo conquistou o
título da F4 Italiana em 2018,
foi vice-campeão na F3 Regional Europeia em 2019 e também teve uma temporada de
destaque no ano passado, na
FIA F3, com a HWA Racelab.
A etapa de abertura da F1 Virtual, inclusive, teve transmissão ao vivo no Fittipaldi Brothers, canal dos irmãos na Twi-

tch, com patrocínio de Claro e
Baterias Moura.
Quarto Fittipaldi a disputar
corridas na Fórmula 1, quando
substituiu Romain Grosjean
em duas provas no ano passado, Pietro valorizou a experiência que os irmãos conseguiram adquirir no game da F1.
“A gente está sempre fazendo transmissões na Twitch correndo no F1 2020 e o ano passado foi de muito aprendizado para nós nesse mundo virtual das corridas. É algo que
está crescendo bastante e vamos até lançar o nosso próprio torneio virtual, o Fittipaldi Brothers Racing Series
by Apoka. Vamos em busca de
mais bons resultados neste final de semana e tentar sair de
novo com a liderança da F1
Virtual”, diz Pietro.
Com a volta do atual campeão George Russell, a F1 Virtual disputará sua segunda corrida em 7 de fevereiro em
Silverstone, na Inglaterra, a
partir das 15h30 (horário de
Brasília). A lendária pista de
Interlagos, em São Paulo, fechará o calendário no dia 14
de fevereiro. Além da transmissão ao vivo das etapas no canal
Fittipaldi Brothers na Twitch,
a F1 transmitirá todas as etapas ao vivo em seus canais oficiais no YouTube, Twitch e Facebook.

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