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INSS amplia prova de vida digital
para 5,3 milhões de beneficiários
O governo ampliou na terça-feira (23) para mais 5,3 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) o projeto piloto que permite fazer a
prova de vida anual por meio
de aplicativo de celular.
A prova de vida digital é
feita por biometria facial e dispensa o comparecimento
presencial ao banco em que se
recebe o benefício, onde normalmente é feito o procedimento. O projeto piloto foi lançado em agosto e vem sendo expandido desde então.
Para realizar a biometria

Butantan começa a distribuir
3,9 milhões de vacinas contra covid-19
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Damares diz na ONU que Abrace o
Marajó será modelo na Amazônia
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China acelera
exportação de
vacinas para
países em
desenvolvimento
A China espera aumentar
a produção das suas vacinas
para 2 bilhões de doses, este
ano, e 4 bilhões até 2022, um
plano ambicioso que visa a
converter o país no maior fornecedor das nações em desenvolvimento.
Citado pela imprensa local, o presidente da Associação da Indústria das Vacinas
da China, Feng Duojia, estimou que os 4 bilhões de doses vão cobrir até 40% da
procura global.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,44
Venda:
5,44
Turismo
Compra: 5,38
Venda:
5,58

EURO
Compra: 6,61
Venda:
6,61

30º C
20º C

Noite

Consórcio oferece R$ 111 mi
por concessão do Zoológico
e do Jardim Botânico de SP
O Governador João Doria
acompanhou na terça-feira
(23), na sede da B3, a sessão
pública para a entrega dos envelopes da concorrência internacional de concessão do Zoológico e do Jardim Botânico.
O Consórcio Reserva Paulista
Foto/Arquivo/ABr

O nível de insegurança alimentar está aumentando fortemente na América Central,
onde quatro países enfrentam
crises econômicas motivadas
pela pandemia do novo coronavírus e catástrofes climáticas, advertiu na terça-feira (23)
a Organização das Nações Unidas (ONU).
Segundo o Programa Alimentar Mundial (PAM) das
Nações Unidas, o número de
pessoas em situação de insegurança alimentar, que em
2018 era de cerca de 2,2 milhões em El Salvador, Honduras, na Guatemala e Nicarágua,
quase quadruplicou, atingindo
8 milhões.
Entre esses 8 milhões, 1,7
milhão de pessoas necessitam
de ajuda alimentar de urgência,
informou o PAM em comunicado, no qual também apela por
maior envolvimento dos doadores.
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Bolsonaro diz que troca
na Petrobras é natural e
prega previsibilidade
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ofereceu R$ 111 milhões, o
maior valor de outorga – representando um ágio de 132%.
A segunda proposta foi apresentada pela Cataratas do Iguaçu, no valor de R$ 82 milhões.
O prazo do contrato é de 30
anos.
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Ipea revisa projeção de
inflação em 2021 para 3,7%
Os pesquisadores do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) revisaram para 3,7% a alta
da inflação brasileira em 2021.
Em dezembro do ano passado, a inflação para este ano tinha sido projetada pelo Ipea em 3,5%.
A pesquisadora do Grupo de
Conjuntura do Ipea Maria Andréia
Lameiras, autora do estudo, disse à
Agência Brasil que dois fatores influenciaram na revisão: a alta das

commodities (produtos agrícolas e
minerais comercializados no mercado internacional) e a depreciação
cambial do real frente ao dólar.
Ela explicou que, nos dois
primeiros meses de 2021, algumas commodities, principalmente as energéticas, petróleo e alguns grãos, elevaram os preços no
mercado exterior, contrariando a
expectativa de estabilidade prevista para o período. Página 6

Esporte

Com Di Grassi tentando o bicampeonato,
Fórmula E começa com corridas noturnas
Em se tratando da pista de
Ad-Diriyah, na capital Riad, de
uma coisa as equipes do Campeonato Mundial de Fórmula
E têm certeza: nada é fácil na
etapa da Arábia Saudita, que
será realizada na próxima sexta-feira e no sábado com o formato de rodada dupla. Em um
circuito com 21 curvas distribuídas em 4.014m, a pista apresenta uma elevada
média de uma curva a cada
190m. As condições do traçado, situado no meio do
deserto, naturalmente se alteram dia a dia conforme os
carros vão emborrachando o
asfalto e, talvez mais crítico,
à medida em que o vento traz
ou leva a areia embora.
Mas em 2021 haverá novos
componentes de dificuldade:
o piso foi reasfaltado, o que

já deve alterar o coeficiente de
aderência, e quatro curvas tiveram seu perfil alterado, com destaque para a de número 14, que
antecede o trecho mais importante da pista.
Nesse cenário, o brasileiro
Lucas Di Grassi inicia sua campanha 2021 novamente como um
dos principais nomes da Fórmula E. O piloto da equipe Audi
Sport lutará pelo bicampeonato,
já que conquistou o primeiro título em 2017. “Vamos começar
a temporada logo de cara em um
dos maiores desafios do calendário em termos de buscar o
equilíbrio perfeito entre consumo de energia e velocidade pura.
Quem vence em Ad-Diriyah sempre faz por merecer a conquista”, ressalta Di Grassi.
“Por causa da areia, do vento
e do emborrachamento progres-

Foto/ Audi Motorsport

ONU alerta
para
agravamento
da fome na
América
Central

facial, são usadas as bases de
dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)
e do Tribunal Superior Eleitoral. Por esse motivo, o acesso está sendo liberado, no
momento, somente para segurados que tenham carteira de
motorista ou título de eleitor,
informou o INSS.
A prova de vida digital está
disponível no aplicativo
MeuGov.br, que concentra em
um login único diversos serviços do governo. A ferramenta
pode ser baixada em celulares
com sistema operacional
Android ou iOS.
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sivo da pista, a cada dia nós encontramos um traçado com demandas diferentes. Mas em
2021, além da reforma e das
modificações no traçado, também faremos pela primeira vez
duas corridas noturnas. Então,

são muitas variáveis em uma pista
rápida e já bastante exigente”,
resume o brasileiro.
Segundo a equipe Audi
Sport, na soma das onze corridas de 2020, Di Grassi foi o piloto que mais fez ultrapassa-

gens durante a temporada, na
qual pela primeira vez não terminou entre os três primeiros. Lucas soma dois terceiros lugares, dois vice-campeonatos e o título de 2017,
além do sexto lugar em 2020.
Recentemente eleito, pela
quinta vez consecutiva, como
o melhor piloto brasileiro de
2020 pelos jornalistas votantes no Capacete de Ouro, Di
Grassi permanece como o
competidor que mais conquistou troféus na Fórmula E, com
os recordes de 32 pódios e
796 pontos nas seis temporadas realizadas.
Com a etapa da Arábia Saudita, a Fórmula E estreia outra
novidade: as transmissões ao
vivo pela TV Cultura, com locução de Marco de Vargas e
comentários de Fábio Seixas.

Campeonato de melhor custo benefício do kart,
Copa KGV inicia temporada 2021 neste sábado
Com sete etapas programadas para a temporada de 2021,
a Copa KGV inicia neste final
de semana o seu segundo ano
de competições no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na
Grande São Paulo. Criada no
ano passado para atrair novos
pilotos ao kartismo, a Copa
KGV segue como um dos
campeonatos de melhor custo-benefício do País.
Assim como foi na temporada passada, o acesso ao
evento continua com protocolos rígidos de saúde neste
ano: aferição de temperatura corporal (máxima permitida de 37,5 ºC), uso obriga-

tório de máscaras, utilização de
álcool em gel para desinfecção
das mãos e distanciamento de
no mínimo 1,5m.
“Estamos bem animados para
esse retorno da Copa KGV. É um
final de semana baterias rápidas
e a ideia desse campeonato é trazer mais pilotos do kart amador
para cá. Com um preço mais em
conta nas inscrições e em equipamentos, ela é ótima para quem
está começando a frequentar
nossas competições”, diz Felipe
Giaffone, que é organizador da
Copa KGV e proprietário do kartódromo.
A programação da Copa KGV
de Kart seguirá nos moldes se-

melhantes aos de 2020: as tomadas de tempo começarão a partir
das 8h da manhã (horários de
Brasília) com as categorias Mirim e Cadete, que dividirão o grid
neste sábado (27). Em seguida,
Fórmula 4 Júnior (8h10), ROK
Cup Executive (8h20), Shifter
ROK/Sixspeed (8h30) e Fórmula 4 (8h40) também marcarão
seus tempos para definição dos
grids de largada.
“Uma novidade da Copa KGV
para 2021 é a entrada da categoria ROK Executive, que fazia parte da Copa São Paulo, com os
motores ROK sorteados. As outras categorias tiveram um ano
muito produtivo no ano passado,

inclusive com a F4 Júnior - campeonato que começou aqui no
Kartódromo Granja Viana - indo
para regulamentação nacional no
Brasileiro de Kart. Então estamos muito para esse sucesso
continue na Copa KGV”, completa Giaffone.
Todas as categorias da Copa
KGV serão disputadas em rodada dupla de corridas neste final
de semana. Mirim e Cadete entram na pista às 8h50 (bateria 1)
e 10h40 (bateria 2), enquanto a
Fórmula 4 Júnior terá suas provas às 9h10 e 11h. ROK Cup Executive (9h30 e 11h20), Shifter
ROK/Sixspeed (9h55 e 11h45)
e Fórmula 4 (10h15 e 12h05)

completam a programação deste sábado.
A Copa KGV terá sete etapas no total. As inscrições para
a competição seguem abertas
e podem ser realizadas através
do e-mail campeonato
@kartodromogranjaviana.com.br
ou WhatsApp (11 93059
4504).
Confira o calendário completo da temporada 2021 da
Copa KGV:
1ª etapa – 27/02; 2ª etapa –
24/04; 3ª etapa – 26/06; 4ª etapa – 28/08; 5ª etapa – 23/10;
6ª etapa - 27/11; 7ª etapa (junto com as 500 Milhas de Kart)
– 18/12.
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Chega a São Paulo avião com
mais 2 milhões de vacinas da Índia
Aterrissou na manhã de terça-feira, (23) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na
Grande São Paulo, o avião com
2 milhões de doses da vacina
contra o novo coronavírus importada da Índia. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
o imunizante da AstraZeneca
produzido pelo Instituto Serum
vai passar pelos trâmites alfandegários em São Paulo antes de

ser enviado ao Rio de Janeiro.
O material já vem pronto
para ser aplicado e será apenas
rotulado na Fiocruz. A importação de doses prontas é uma estratégia paralela à produção de
vacinas acertada entre a AstraZeneca e a Fiocruz para acelerar a disponibilidade de vacinas
à população.
Aterrissou na manhã de terça-feira, (23) no Aeroporto In-

www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com tornou-se referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Quem devia aparecer bastante é o vereador Murilo do ‘Posto
de Saúde’ (PODEMOS ex-PTN). Sabe bem como funcionam as
ações preventivas e vacinações contra doenças e epidemias, muito antes da pandemia Covid 19. Agora ele é vereador de toda a
cidade. Não só da Zona Norte
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Pergunta da hora pro reeleito prefeito Bruno Covas (PSDB) :
se piorar muito o aumento dos casos Covid 19 - agora entre jovens que não respeitam nem a própria vida - pode ter que adotar
toque de recolher e até ter que restringir atividades pra não ter
que adotar um lockdown total ?
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Nas comemorações dos 120 anos do Instituto Butantã (produzindo vacina Coronavac contra Covid 19), a ‘cobra tá fumando’
em relação a um possível fechamento (toque de recolher e até
lockdown como em Araraquara) em várias regiões do Estado. Tem
quem pregue desobediência civil
.
CONGRESSO (BRASIL)
Não tem coisa pior que ser julgado - e cassado - pelos colegas políticos. Na Câmara Federal, o deputado (preso pelo Supremo) Daniel Silveira (eleito pelo PSL Rio) terá seu processo esticado, mas a deputada que se diz evangélica (acusada de matar o
companheiro) pode ser rifada ...
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Parece jargão, mas não é. O que podia e devia ter rolado em
relação ao governo do Jair Bolsonaro (ainda sem partido) era uma
Comunicação profissional que fizesse por ele o que ele não pode
fazer : relacionamento institucional que explicasse seus discursos e ações. Ainda dá tempo
.
PARTIDOS
No PSD, o ex-prefeito de São Paulo Kassab foi indiciado pela
PF por corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral, lavagem
de dinheiro e associação criminosa ; a partir das colaborações
premiadas da ex-JBS dos irmãos Batista. O refundador e dono do
PSD espera ser absolvido ...
.
(BRASIL)
... No PT, os 41 anos foram comemorados pelo Presidente
argentino, sob o controle da ex-president(a) Kirchner. Ao palpitar sobre a qualidade da Justiça brasileira, falando de possível
perseguição ao Lula (que não pintou na Live), acabou se metendo
na Soberania de um outro país ...
.
H I ST Ó R IAS
Prestes a completar 1 ano do 1º caso da pandemia Covid 19
ao Brasil, a vacina da multinacional Pfizer é a 1ª a ver seu Lobby
ter registro definitivo na Anvisa. A farmacêutica multinacional
quer vender seu produto, não importa pra quem, desde que o comprador pague e se responsabilize
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ses da vacina.
Produção local
Enquanto negocia a chegada
das doses prontas, a Fiocruz trabalha na produção local das vacinas Oxford/AstraZeneca. Segundo o acordo com a farmacêutica anglo-sueca, a Fiocruz vai
produzir 100,4 milhões de doses de vacinas até julho, a partir
de um ingrediente farmacêutico
ativo (IFA) importado.

A primeira remessa desse
insumo já chegou ao Bio-Manguinhos e o primeiro milhão de
doses produzido na Fiocruz tem
entrega prevista para o período
de 15 a 19 de março. De acordo
com a fundação, os dois primeiros lotes estarão liberados internamente nos próximos dias. Esses lotes são destinados a testes
para o estabelecimento dos parâmetros de produção.
Também está em andamento

na Fiocruz o processo de transferência de tecnologia para a
produção do IFA no Brasil, o que
tornará a fundação autossuficiente na produção das vacinas. A previsão é que as primeiras doses
com IFA nacional sejam entregues ao Ministério da Saúde em
agosto, e, até o fim de 2021, seja
possível entregar 110 milhões de
doses, elevando o total produzido no ano pela Fiocruz para
210,4 milhões. (Agência Brasil)

Programa Autoestima oferece acolhimento
psicológico virtual à população
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ternacional de Guarulhos, na
Grande São Paulo, o avião com
2 milhões de doses da vacina
contra o novo coronavírus importada da Índia. Imagens Receita Federal - Receita Federal
Mais 8 milhões de doses estão previstas pelo acordo com os
parceiros AstraZeneca e Instituto Serum, mas ainda não há data
prevista para o recebimento. Em
janeiro deste ano, a Fiocruz já
havia recebido 2 milhões de do-
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O Governo do Estado de São
Paulo começou a ofertar, neste mês, o acolhimento psicológico virtual por meio do
Programa Autoestima, desenvolvido com empresas e entidades parceiras para fazer
frente aos impactos emocionais e socioeconômicos da pandemia de COVID-19.
No primeiro acesso à plataforma, é preciso preencher um
cadastro e responder um questionário. Depois disso, é criado
um login e senha de acesso pessoal, que serão necessários para
agendamento do acolhimento
online. O cadastramento é simples e rápido e dúvidas sobre
podem ser esclarecidas também
no tutorial disponível em: https://autoestima.sp.gov.br/Noticias/News?post=34.

Após se cadastrar, o paciente pode acessar a plataforma,
consultar a agenda e reservar um
horário. O atendimento é realizado por profissionais de saúde capacitados que avaliam o caso e podem dar encaminhamento conforme a necessidade de cada pessoa.
Todos os casos estão sob
supervisão profissional e, se for
identificado algum quadro mais
grave, o paciente é redirecionado para continuidade de assistência especializada na rede púbica
de saúde. Essa plataforma online tem o objetivo de fortalecer
e expandir o alcance e acolhimento em Saúde Mental por
meio do SUS.
Mais informações: http://
autoestima.sp.gov.br/.
O Autoestima atua em duas
frentes principais, voltadas ao

cidadão e ao profissional de
saúde. Lançado ainda em
2020, é uma iniciativa pioneira do Governo do Estado,
coordenada pela Secretaria de
Estado da Saúde e desenvolvida as Secretarias de Estado
de Governo, Desenvolvimento Econômico e Comunicação, Fundo Social de SP, Sebrae-SP, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) a Prodesp
(Companhia de Processamento de Dados) e o Conselho de
Secretários Municipais de Saúde (Cosems). Os materiais
também foram desenvolvidos
com apoio da Fundação Vanzolini e da Secretaria de Agricul-

tura e Abastecimento.
Um relatório divulgado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) em setembro apontou a
necessidade dos países investirem urgentemente em saúde
mental. Dados colhidos pela
organização mostraram que
93% dos países tiveram o atendimento dos serviços de saúde
mental reduzido ou até interrompido em 2020, justamente
no momento em que a pandemia
intensificou situações de luto,
isolamento, perda de renda e medo
da própria COVID-19.
A OMS também aponta que
o Brasil é campeão mundial de
casos de transtorno de ansiedade (18 milhões de pessoas)
e que ocupa o segundo lugar
em transtornos depressivos
(12 milhões).

Consórcio oferece R$ 111 milhões por concessão
do Zoológico e do Jardim Botânico de SP
O Governador João Doria
acompanhou na terça-feira (23),
na sede da B3, a sessão pública
para a entrega dos envelopes da concorrência internacional de concessão do Zoológico e do Jardim Botânico. O Consórcio Reserva Paulista ofereceu R$ 111 milhões, o
maior valor de outorga – representando um ágio de 132%. A segunda
proposta foi apresentada pela Cataratas do Iguaçu, no valor de R$
82 milhões.
O prazo do contrato é de 30
anos. O objetivo do projeto é repassar os complexos localizados
no Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI), na Zona Sul da capital, à iniciativa privada para investimentos, modernização e oferecimento de novos serviços.
“Nos próximos 30 anos os
cofres públicos terão retorno de
R$ 4 bilhões provenientes da

receita prevista. Isso é o que denomino como gestão liberal, que
acredita na gestão privada e na
livre iniciativa, preservando todos os bons princípios da gestão pública, especialmente no
manejo ambiental destes parques”, disse o Governador.
No Zoológico, o concessionário terá de promover mais
imersão na natureza e nos recintos pelo bem-estar animal. Há investimentos mínimos previstos
para construir habitats mais modernos, amplos e integrados,
além do monitoramento de indicadores de desempenho da
saúde dos animais.
Já as pesquisas e a conservação das espécies ameaçadas de
extinção continuarão sob a responsabilidade do Governo do
Estado durante o prazo da concessão. O projeto prevê ainda

que a empresa vencedora deverá
conceder ingressos gratuitos
para crianças com até 4 anos de
idade e para estudantes e professores da educação infantil, ensino fundamental e médio da
rede pública de ensino, em dias
específicos. O direito da meiaentrada também está garantido.
No Jardim Botânico, a ideia
do projeto é aumentar o uso público com a implantação de programas de educação ambiental,
novos espaços de lazer e cultura, alimentação e mais acessibilidade, integrando com às atividades de pesquisa.
O valor total do contrato único para os dois parques é de R$
417 milhões, sendo R$ 263 milhões de investimento mínimo e
R$ 180 milhões nos cinco primeiros anos da assinatura do acordo.
“São 19 projetos de conces-

sões e PPPs em andamento com
um investimento previsto acima
dos R$ 35 bilhões. No ano passado, mesmo em meio à pandemia, realizamos as audiências
públicas e lançamos os editais.
Agora, em 2021, estamos colhendo os frutos com leilões já
concluídos como é o caso desse de hoje. Ainda no próximo
mês, faremos o leilão das Linhas
8 e 9 da CPTM”, avaliou o ViceGovernador Rodrigo Garcia.
A partir da entrega dos envelopes e da fase de leilão, a SIMA
realizará a análise das demais
documentações da proponente
com melhor oferta para conclusão do processo licitatório. O
resultado da análise da garantia
será divulgado dia 27 de fevereiro. O processo termina com a
publicação e agendamento da
habilitação em 14 de março.

Butantan começa a distribuir 3,9 milhões
de vacinas contra covid-19
O governo de São Paulo
anunciou na terça-feira, (23) o
envio de 3,9 milhões de doses
da vacina contra o novo coronavírus ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.
Hoje (23), será enviado lote
com 1,2 milhão de doses e, amanhã (24), serão entregues mais
900 mil frascos da vacina. Até
domingo (28), serão liberados
mais três lotes de 600 mil do-

ses – previstas para envio nos
dias 25, 26 e 28 de fevereiro.
De 5 de fevereiro a 5 de março, o governo paulista estima
entregar 5,6 milhões de doses ao
PNI, 65% a mais que o volume
previsto inicialmente.
“No início de março, o Instituto Butantan vai disponibilizar
mais 1,7 milhão de vacinas para
a imunização do país, estando
previstas remessas de 600 mil
doses no dia 2; 500 mil, no dia 4

e 600 mil, no dia 5”, disse o governo de São Paulo, em nota.
As doses enviadas hoje fazem parte do lote de imunizantes envasados no Butantan com
o Insumo Farmacêutico Ativo
(IFA) enviado pela Sinovac Life
Science, da China. O instituto já
entregou 90% de todas as vacinas usadas na rede pública do país
e criou uma força-tarefa para
envasar, em ritmo acelerado,
doses para a entrega ao PNI.

Vacinação em São Paulo
O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 2 milhões de
vacinas aplicadas contra covid19, às 18h17 do último domingo (21).
Na manhã desta terça-feira,
o Vacinômetro apontava
2.070.040 imunizações no estado de São Paulo, sendo
1.665.803 da primeira dose e
outras 407.237 para a segunda
dose. (Agência Brasil)

Novotec Expresso abre mais de 8 mil vagas
em cursos gratuitos de qualificação
O Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia e da Secretaria de
Educação, abriu 8.355 vagas
para 21 cursos gratuitos de qualificação profissional do Novotec Expresso. O programa é realizado em parceria com o Centro Paula Souza (CPS), instituição responsável pelas Escolas
Técnicas (Etecs) e Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) do Estado
de São Paulo. No total, 15 regiões serão contempladas. As inscrições estão abertas e devem
ser feitas até 9 de março pelo
site www.novotec.sp.gov.br. As
aulas têm previsão de início em

22 de março.
O Novotec Expresso é uma
das modalidades do Novotec,
que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens
de até 24 anos, com duração de
120 horas, em parceria com
Etecs, Fatecs e outras instituições. Seguindo os protocolos
sanitários, no primeiro semestre de 2021, a modalidade será
semipresencial e terá aulas remotas na plataforma Microsoft
Teams, além de encontros presenciais na unidade de ensino
escolhida na inscrição.
Jovens entre 14 e 24 anos
com Ensino Fundamental completo estão aptos a se candidatar

para uma vaga. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais
inscritos que vagas. O programa
não utiliza exame de seleção e
tem como premissa a paridade
de gênero dentro das turmas. A
prioridade são estudantes matriculados no Ensino Médio da
rede estadual e das Etecs.
São 21 cursos para atender
as demandas do mercado e os
interesses dos jovens: Ajudante
de Logística; Auxiliar de Vendas;
Computação em Nuvem; Comunicação e Projeto de Vida para o
Mercado de Trabalho; Criação
de Sites e Plataformas Digitais;

Desenho no AutoCAD; Design
de Moda; Design de Plataformas
Digitais e Experiência do Usuário; Edição de Vídeo para Youtube; Excel Aplicado à Área Administrativa; Gestão de Pequenos Negócios; Introdução a Banco de Dados; Introdução ao Desenvolvimento em Java; Jogos
Digitais; Marketing Digital e
Vendas em Redes Sociais; Montagem e Manutenção de Microcomputadores; Programação
Básica para Android; Programação de Sistemas Embarcados
(Arduíno); Rotinas de Recursos
Humanos; Segurança Cibernética Fundamental; e Técnicas de
Atendimento.
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INSS amplia prova de vida digital
para 5,3 milhões de beneficiários
O governo ampliou na terçafeira (23) para mais 5,3 milhões
de aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o projeto piloto que permite fazer a prova
de vida anual por meio de aplicativo de celular.
A prova de vida digital é feita por biometria facial e dispensa o comparecimento presencial ao banco em que se recebe o benefício, onde normalmente é feito o procedimento. O projeto piloto foi lançado em agosto e vem sendo
expandido desde então.
Para realizar a biometria facial, são usadas as bases de dados do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) e do Tribunal
Superior Eleitoral. Por esse motivo, o acesso está sendo libera-

do, no momento, somente para
segurados que tenham carteira de
motorista ou título de eleitor, informou o INSS.
A prova de vida digital está
disponível no aplicativo
MeuGov.br, que concentra em
um login único diversos serviços do governo. A ferramenta
pode ser baixada em celulares
com sistema operacional Android ou iOS.
O INSS divulgou um passo a
passo do procedimento, que
pode ser visto no YouTube. O
resultado da validação facial
pode depois ser consultado no
aplicativo Meu INSS.
Mais acessível
O INSS já começou a notificar, via SMS e e-mail, os 5,3
milhões de aposentados e pen-

sionistas elegíveis nesta etapa da
prova de vida digital. O número
é equivalente à quantidade de
beneficiários que não fizeram a
prova de vida no ano passado,
segundo o presidente do órgão,
Leonardo Rolim.
“Estamos muito confiantes
de que a maior parte da população vai conseguir fazer essa prova de vida de uma maneira simplificada e acessível”, disse Rolim na terça-feira (23), em uma
transmissão ao vivo pelo canal
da Secretaria de Previdência e
Trabalho, do Ministério da Economia, no YouTube.
Desde março do ano passado, a exigência da prova de vida
anual para o recebimento de benefícios está suspensa em razão
da pandemia do novo coronavírus, que dificultou a realização

do procedimento presencialmente. A suspensão da obrigatoriedade vem sendo prorrogada
desde então.
A previsão do governo é de
que a prova de vida, procedimento que tem como objetivo evitar
fraudes no pagamento de benefícios, volte a ser obrigatória a
partir de maio. Os aposentados
e pensionistas, entretanto, são
incentivados a já se regularizar.
Para o secretário especial de
Previdência e Trabalho, Bruno
Bianco, a prova de vida por
meio digital facilita o acesso
sem prejudicar o controle. “Temos que fazer o controle, até
para garantir que estamos pagando corretamente, mas esse
controle tem que ser o mais
leve, o mais fluído possível”,
disse. (Agencia Brasil)

Dólar fecha em queda em dia
de oscilações no mercado
Dólar fechou em leve queda
na terça-feira (23), após um dia
de oscilações no mercado.
A moeda norte-americana
negociada no mercado à vista
caiu 0,17% e fechou a R$
5,4456 na venda. Ao longo do
dia, a divisa variou entre R$
5,485 (+0,55) e R$ 5,4089 (0,85%).
De forma geral, o câmbio
acompanhou a melhora no sinal
de moedas emergentes no exte-

rior, na esteira do alívio nas
taxas de retorno dos títulos
soberanos dos Estados Unidos, após declarações do presidente do Federal Reserve
(banco central dos EUA), Jerome Powell.
A queda dos rendimentos dos
títulos do Tesouro dos EUA reduz o diferencial de juros a favor do dólar, tirando atratividade da moeda norte-americana e
aumentando o interesse por ati-

vos mais arriscados, como moedas emergentes e ações.
O mercado cambial também
permaneceu atento ao noticiário
sobre o governo brasileiro e a
tentati vas de interferência em
empresas estatais, bem como
movimentações em torno da
agenda de reformas e do auxílio emergencial na Câmara e no
Senado.
O Ibovespa fechou em alta,
apoiado principalmente na re-

cuperação das ações da Petrobras e de bancos, enquanto a
Eletrobras despontou entre os
destaques positivos, em meio
a expectativas atreladas à sua
privatização.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,27%, alcançando
115.225,38 pontos, de acordo
com dados preliminares. O volume financeiro alcançou R$ 45
bilhões. (Agencia Brasil)

Resgates do Tesouro Direto superam
vendas em R$ 734,7 milhões
Os resgates do Tesouro Direto superaram as vendas em R$
734,7 milhões em janeiro deste
ano. De acordo com os dados do
Tesouro Nacional, divulgados na
terça-feira (23), as vendas do programa atingiram R$ 2,292 bilhões
no mês passado. Já os resgates
totalizaram R$ 3,027 bilhões, sendo R$ 1,719 bilhão relativo a recompras de títulos públicos e R$
1,307 bilhão, a vencimentos, quando o prazo do título acaba, e o
governo precisa reembolsar o
investidor com juros.
Os títulos mais procurados
pelos investidores foram os vinculados à inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA), cuja participação nas vendas atingiu 39,6%.
Os títulos corrigidos pela taxa
Selic (juros básicos da economia) corresponderam a 34,4%
do total, enquanto os prefixados,

com juros definidos no momento da emissão, foram 26%.
O estoque total do Tesouro
Direto alcançou R$ 62,51 bilhões no fim de janeiro, uma redução de 0,3% em relação ao
mês anterior (R$ 62,70 bilhões)
e aumento de 5,4% em relação
a janeiro do ano passado (R$
59,30 bilhões).
Investidores
Em relação ao número de
investidores, 377.421 novos participantes se cadastraram no programa no mês passado. O número total de investidores atingiu
9.578.168. Nos últimos 12 meses, o número de investidores
acumula alta de 61,1%. O total
de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a
1.464.804, aumento de 20,9%
em 12 meses.
A utilização do Tesouro Di-

reto por pequenos investidores
pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$
5 mil, que correspondeu a 86%
do total de 423.013 operações
de venda vendas ocorridas em
janeiro. Só as aplicações de até
R$ 1 mil representaram
68,22%. O valor médio por operação foi de R$ 5.420,03.
Os investidores estão preferindo papéis de médio prazo. As
vendas de títulos com prazo entre
1 e 5 anos representaram 56,8%
e aquelas com prazo entre 5 e 10
anos, 27,2% do total. Os papeis
de mais de dez anos de prazo representaram 16% das vendas.
O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na
página do Tesouro Nacional.
Captação de recursos
O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popu-

larizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas
pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem
intermediação de agentes fi nanceiros.
O aplicador só precisa pagar uma taxa para a corretora
responsável pela custódia dos
títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto.
A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis prefixados.
(Agencia Brasil)

Brasileiros estimam inflação de
5,3% nos próximos 12 meses
Consumidores brasileiros
acreditam que a inflação oficial
do país ficará em 5,3% nos próximos 12 meses. O resultado
da pesquisa, realizada este mês
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), ficou acima das expectativas de inflação de janeiro
deste ano, que era de 5,2%, e
de fevereiro de 2020, que era
de 5%.
O estudo é feito com base

em entrevistas com consumidores em sete das principais capitais brasileiras. A eles é feita a
seguinte pergunta: na sua opinião, de quanto será a inflação
nos próximos 12 meses?
“O aumento da expectativa
mediana da inflação dos consumidores para os próximos
12 meses tem sido influenciado pelo movimento de alta de
alimentos e bebidas, produtos

com elevada participação na
cesta de consumo dos indivíduos. A sustentação dos preços, apesar da fraca atividade
econômica, está associada à
concessão de auxílios emergenciais e aos aumentos das
commodities”, disse na terçafeira (23), no Rio de Janeiro,
Viviane Seda Bittencourt, pesquisadora da FGV.
Em fevereiro, 15,2% dos

consumidores estimam taxas
abaixo da meta de inflação para
2021 (3,75%), um ponto percentual acima do mês anterior.
Por outro lado, a proporção de
consumidores que acreditam
em taxas acima do limite superior da meta de inflação para
2021 (5,25%) ficou em
27,1%, 2,6 pontos percentuais
abaixo do anotado em janeiro.
(Agencia Brasil)

CNI: 82% das grandes empresas
pretendem investir em 2021
Pesquisa da Confederação
Nacional da Indústria (CNI)
mostra que 82% das grandes
empresas pretendem investir
neste ano. A expectativa para
35% desses investimentos é em
melhorias do processo produtivo e 33% para o aumento da capacidade de produção, com a
aquisição de novas máquinas e
tecnologias.
“Essa alta sinalização sugere a expectativa de consolidação
da forte recuperação da atividade industrial após o período mais
crítico da pandemia”, diz a pesquisa. Em outros 15%, o principal objetivo é manter a capacidade produtiva e, em 11% deles,
introduzir novos produtos.
Em 66% dos casos, independentemente do objetivo do investimento previsto, há a expectativa de aquisição de máquinas.

Além disso, o percentual do investimento voltado principalmente
para o mercado doméstico aumentou de 36% para 39%, mas, de
acordo com a CNI, segue abaixo
da média histórica, de 42%.
Entre as empresas que não
pretendem investir, 35% afirmaram que não há necessidade,
33% optaram por não fazer os
investimentos e 33% não conseguem investir.
O documento Investimentos
na Indústria 2020-2021 mostra
também que o ano passado começou e terminou fora da curva. Em 2020, 84% das empresas pretendiam investir, em um
percentual acima dos anos anteriores. No entanto, apenas 69%
conseguiram de fato investir devido à pandemia, um dos menores registros na história da pesquisa, superando apenas o per-

centual de 2016, que foi de 67%.
De acordo com a CNI, a redução dos investimentos no ano
passado ocorreu em grande parte
pelo alto custo dos insumos e pela
reavaliação do mercado doméstico como destino dos produtos.
“Ambos são influenciados diretamente pela pandemia de covid-19,
que restringiu a demanda por produtos industriais, trouxe oscilação
para o câmbio e pressionou custos”, diz a pesquisa.
Mais de três quartos (76%)
das grandes empresas que investiram em 2020 adquiriram máquinas ou equipamentos; desses,
23% compraram máquinas usadas. Pouco mais de dois terços,
68%, realizaram manutenção ou
atualização de máquinas em
2020. Já 33% investiram em
pesquisa e desenvolvimento,
30% na capacitação de pessoal

e 24% na melhoria da gestão do
negócio. Os percentuais são próximos aos observados em 2019.
Além disso, a falta de alternativas de financiamento de terceiros causou impacto nos investimentos. Nos últimos seis anos,
cerca de 70% dos recursos empregados nos investimentos são
recursos próprios das empresas.
Em 2020, o percentual ficou em
72%, idêntico ao de 2019.
Em 2020, a participação de
bancos comerciais privados ficou em 13%, um ponto percentual abaixo do registrado em
2019. A participação de bancos
oficiais de desenvolvimento foi
de apenas 7%. Outras fontes de
financiamento, como bancos
comerciais públicos, financiamento externo e construção de
parcerias ou joint ventures somam 8%. (Agencia Brasil)

ONU alerta para agravamento
da fome na América Central
O nível de insegurança alimentar está aumentando fortemente na América Central, onde quatro países enfrentam crises econômicas motivadas pela pandemia do novo coronavírus e catástrofes climáticas, advertiu na terça-feira (23) a Organização das
Nações Unidas (ONU).
Segundo o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações
Unidas, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, que em 2018 era de cerca de 2,2 milhões em El Salvador, Honduras, na Guatemala e Nicarágua, quase quadruplicou,
atingindo 8 milhões.
Entre esses 8 milhões, 1,7 milhão de pessoas necessitam de
ajuda alimentar de urgência, informou o PAM em comunicado,
no qual também apela por maior envolvimento dos doadores.
A agência da ONU destacou que a região, onde vários anos de
seca e de alterações climáticas perturbaram a produção alimentar, sofreu particularmente os efeitos dos furações de 2020, que
destruíram colheitas vitais.
“Os furacões Eta e Iota, que atingiram a América Central em
novembro de 2020, afetaram a vida de 6,8 milhões de pessoas
que perderam as suas habitações e o seu ganha-pão”, acrescentou a organização internacional.
“Atendendo ao nível de destruição e aos problemas com que
se confrontam as pessoas afetadas, calculamos que a recuperação seja longa e lenta”, considerou Miguel Barreto, chefe do
PAM para a América Latina e Caribe.
Antes da chegada dos furacões, a pandemia já tinha atingido fortemente a população dos quatro países, onde um elevado número de núcleos familiares registou quebra de rendimento ou perda de emprego.
Segundo os inquéritos do PAM, o número de famílias na Guatemala que afirmam não ter o suficiente para comer duplicou em
relação ao período anterior à pandemia, e o número aumentou
mais de 50% em Honduras.
“As comunidades urbanas e rurais da América Central tocaram no fundo”, advertiu Miguel Barreto.
“A crise económica provocada pelo novo coronavírus já tinha tornado inacessíveis os alimentos disponíveis nos mercados
para as famílias mais vulneráveis, que ainda foram mais afetadas
pelos furacões Eta e Iota”, afirmou.
“Muitos não têm onde viver e refugiaram-se em abrigos temporários, onde sobrevivem com menos que nada”.
Devido à destruição de muitas habitações e quintas, as reservas alimentares ameaçam esgotar-se e as oportunidades de trabalho escasseia. Cerca de 15% das pessoas ouvidas pelo PAM
afirmaram que pretendem emigrar, contra 8% em 2018.
O programa apelou aos doadores internacionais para intensificarem a ajuda, indicando que precisam de mais de US$ 47 milhões para ajudar 2,6 milhões de pessoas nos quatro países, durante os próximos seis meses.(Agencia Brasil)

China acelera exportação de
vacinas para países em
desenvolvimento
A China espera aumentar a produção das suas vacinas para 2
bilhões de doses, este ano, e 4 bilhões até 2022, um plano ambicioso que visa a converter o país no maior fornecedor das nações em desenvolvimento.
Citado pela imprensa local, o presidente da Associação da
Indústria das Vacinas da China, Feng Duojia, estimou que os 4
bilhões de doses vão cobrir até 40% da procura global.
A China já distribuiu doses das suas vacinas em 22 países em desenvolvimento e prestou assistência a 53, número que continuará a crescer,
à medida que Pequim fechar mais acordos com países africanos, segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.
O laboratório estatal Sinopharm já distribuiu 43 milhões de
doses da sua vacina, entre as quais 34 milhões foram administradas no país asiático, cuja campanha de vacinação está reduzida,
por enquanto, a imunizar grupos considerados de alto risco de
infecção, segundo a cadeia de televisão CCTV.
As vacinas desenvolvidas pela Sinopharm e também pelas
chinesas Sinovac e CanSino estão sendo utilizadas já na África,
no Sudeste Asiático e na América Latina, enquanto na Europa só
chegaram à Sérvia e à Hungria.
A capacidade de produção da China e a rapidez na distribuição
das vacinas têm seduzido a América Latina, onde mais de uma dezena de países já receberam ou aguardam as primeiras doses.
Mais de 190 mil doses da vacina Sinovac chegam ao Uruguai esta
semana, e mais de 1,5 milhão estarão disponíveis a partir de 15 de março, informou o presidente do país sul-americano, Luis Lacalle Pou.
No México, já estão disponíveis 200 mil vacinas da empresa,
que vão ser aplicadas, em sua totalidade, no município de Ecatepec. A República Dominicana vai receber 768 mil doses.
A Colômbia acabou de receber um segundo lote, de 192 mil
doses, da Sinovac, e a Bolívia aguarda a chegada de meio milhão
da Sinopharm, que também acaba de ser autorizado na Argentina.
Países como o Brasil e o Peru também administram vacinas
chinesas.
Tratam-se de vacinas “inativadas”, o que significa que carregam uma versão geneticamente alterada do vírus que o impede
de se reproduzir e desenvolver a doença, mas que gera uma resposta imunológica no organismo.
A China também entregou 10 milhões de doses das suas vacinas ao
mecanismo Covax, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
para fornecer vacinas anti-covid aos países em desenvolvimentp.
“Cerca de 27 países, a maioria deles em desenvolvimento,
mostraram interesse em importar vacinas chinesas. Alguns já
receberam remessas. No total, a China está fornecendo ajuda a
53 países em desenvolvimento e continuará a fazê-lo da melhor
maneira possível”, disse hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Wang Wenbin.
A imprensa oficial chinesa foi mais assertiva: “As vacinas chinesas tornaram-se uma fonte confiável para muitos países no combate à pandemia. A China cumpre a sua palavra de tornar as vacinas
um bem público comum e distribuído de forma justa e equitativamente”, afirmou, em editorial, a agência noticiosa oficial Xinhua.
A campanha chinesa gerou reações na Europa.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves
Le Drian, disse na semana passada que a China lançou uma “diplomacia de vacinas” para aumentar a sua influência, especialmente nos países africanos, e alertou que “tirar fotos de vacinas
em aeroportos não significa ter uma política de vacinação”.
O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, destacou que
a pandemia se tornou um “momento geopolítico”, em que alguns países estão a distribuir doses com objetivos políticos, o que pode ter
“enormes consequências para o futuro”. (Agencia Brasil)
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BB disponibiliza
R$ 16 bi para custeio
antecipado de safra
OB
R

CNPJ/ME nº 11.303.148/0001-11 - NIRE 35.223.718.644
Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 01/12/2020. 1. Data, Hora e Local: Em 01/12/2020, às 9h, na sede social
situada na Rua Constantinopla, 61, Parte I, Jardim Isaura, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-090. 2. Presença:
O único sócio Ronaldo Moreira Vieira, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 158.919-SSP/ES e CPF 282.902.75749, domiciliado na Av. Constran, 132, Parte, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300. 3. Convocação:
Dispensada em virtude do comparecimento do único sócio. 4. Mesa Dirigente: Presidente Maria Auxiliadora de Assis
Franco Gribel e como Secretário Frankli Fadini Xavier. 5. Ordem do Dia: I – Redução do capital social. II – Outros
assuntos correlatados. 6. Deliberações: Submetidos aos assuntos constantes da ordem do dia à discussão e, logo
depois à votação, o único sócio deliberou: I – aprovar a redução do capital da Sociedade no montante de
R$ 40.000.000,00 passando o capital social da Sociedade dos atuais R$ 81.150.000,00 para R$ 41.150.000,00, com o
consequente cancelamento de 400.000 cotas sociais. Sendo assim, o novo capital social da Sociedade passa a ser
R$ 41.150.000,00 dividido em 415.000 cotas sociais, no valor nominal e unitário de R$ 100,00. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a ser deliberado, foi lida e aprovada a presente ata e assinada por todos os presentes. Santana de Paranaíba, SP, 01/12/2020. a) Presidente, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel e como Secretário, Frankli Fadini
Xavier. Sócio Ronaldo Moreira Vieira: Luana Reis Vieira e Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel, Procuradoras.
Confere com o original lavrado no livro próprio. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel - Presidente. Frankli Fadini
Xavier - Secretário. Visto do advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP 148.712.
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MENDES GONÇALVES S.A.
CNPJ 55.288.799/0001-55
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na sede social, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brigadeiro Tobias, 356 11 Andar Sala 111-Centro, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2020. São Paulo-SP 22 de Fevereiro de 2021.
Raul Francisco Mendes Prates - Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os filiados devidamente regularizados na forma estatutária, junto
ao Sindicato das Entidades de Administração do Desporto no Estado de São
Paulo – SEADESP, para particip arem e deliberarem na Assembleia Geral a ser realizada
no dia 13 de Março de 2021, na Rua Cásper Libero nº 390 – Sala 390/A – Centro – São
Paulo/SP, ás 20:00 horas em primeira chamada e ás 20:30 horas em segunda e última
chamada, com a seguinte Ordem do Dia:- a) Prestação de Contas do exercício
anterior;b) autorização para discutir e deliberar sobre os acordos coletivos no exercício
de 2021;c) Desligamento de alguns membros eleitos; d) Adequação Estatutária; e)
Assuntos Gerais.São Paulo, 23 de Fevereiro de 2021.
Sérgio Eduardo Valência – Presidente.
SRN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 18.531.355/0001-72 - NIRE 3530047755-3
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da SRN Mineração S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária a ser realizada no dia 04.03.2021, às 10:30h, em formato semipresencial, para apresentação,
pela administração da Companhia, de informações e esclarecimentos sobre a operação de aquisição de direitos
minerários aprovada em Assembleia Geral da Companhia de 26.12.2017. Os Acionistas poderão participar da
AGE presencialmente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 16º andar, São Paulo/SP, ou
virtualmente pelas ferramentas indicadas no Manual de Participação na AGE que será encaminhado aos Acionistas.
Orientações Gerais: Os Acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um)
ano, que seja acionista ou advogado. Os documentos pertinentes à matéria objeto da ordem do dia encontramse disponíveis para consulta na sede da Companhia. Administração.

POINT TO POINT PARTICIPAÇÕES S.A.
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CNPJ/MF 61.069.373/0001-03 - NIRE 35.300.488.776
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2020
Data, hora e local: 30/12/2020, às 14h00, na sede social da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A. (“Companhia”), situada na Rua Bartolomeu Paes, nº 136, Vila Anastácio, CEP 05092-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: dispensada a convocação por
estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).
Mesa: Samuel Seibel, Presidente, e Andrea Laserna Seibel, Secretária. Ordem do dia: deliberar sobre (i) o aumento do capital social da
Companhia e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas
deliberaram por: (i) autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de
R$ 10.005.686,00, elevando o capital social da Companhia de R$ 137.774.410,00 para R$ 147.780.096,00, mediante a emissão de 5.002.843
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 2,00 por ação, fixado na forma do artigo 170, § 1º, I, da Lei das
Sociedades por Ações; (iii) as ações emitidas são subscritas pelos acionistas Helio Seibel, Salo Davi Seibel e Samuel Seibel, e foram integralizadas em moeda corrente nacional, tudo conforme o Boletim de Subscrição objeto do Anexo I desta ata; (iv) por conseguinte, o caput do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito
e integralizado, é de R$ 147.780.096,00, dividido em 73.890.048 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (v) em razão das
deliberações anteriores, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo II
desta ata. Os diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à conclusão do deliberado na presente
assembleia. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual,
após lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: presidente, Samuel Seibel; secretária, Andrea Laserna Seibel; e acionistas,
Helio Seibel, Salo Davi Seibel e Samuel Seibel. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30/12/ 2020. Samuel Seibel Presidente; Andrea Laserna Seibel - Secretária. JUCESP nº 68.471/21-0 em 02/02/2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021
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ENEPLAN ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01 - NIRE: 35.300.522.583
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021
Data e horário: 05 de fevereiro de 2021, às 10h00min. Local: Sede social da Companhia, na capital do estado de São Paulo,
na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07, Vila Olímpia, CEP 04547-005. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 125 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas, em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Mário de
Queiroz Galvão, como Presidente; e José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, como Secretário. Ordem do dia: Deliberar
sobre (i) a destituição de membros da diretoria da Companhia; (ii) eleição dos novos membros da diretoria da Companhia;
KKK TCVKſECÁºQFQUFGOCKUOGODTQUFCFKTGVQTKCDeliberações: Os acionistas resolveram, por unanimidade, e atendendo
às necessidades atuais da Companhia: 1. Destituir QUUGIWKPVGUOGODTQUFCFKTGVQTKCFC%QORCPJKCŖJosé Gilberto de
Azevedo Branco Valentim, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.614.169 IFP/RJ,
KPUETKVQPQ%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGU
de Carvalho, 1510, 1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, do cargo de Diretor Presidente da Companhia;
G Ŗ Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139
55252KPUETKVQPQ%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC
Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, do cargo de Diretor Corporativo da
Companhia; 2. Eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: Ŗ&KTGVQTC2TGUKFGPVG'laine Cristina
Ferreira, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 19.207.435-0, inscrita no CPF/MF sob
QPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQ
CPFCTEQPLWPVQ8KNC1NÈORKC%'2GŖDiretor Corporativo: Felippe Soares Verdi, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.331.687-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.102.828-03; com
GPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQCPFCT%QPLWPVQ8KNC
Olímpia, CEP: 04547-005; 3. Reeleger para o cargo de Diretor de Operações, Carlos Alberto Marini, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 16437028-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 115.509.098-51, com
GPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQ8KNC1NÈORKC%'2
4. Os membros da Diretoria ora eleitos e reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar,
FGRTGXCTKECÁºQRGKVCQWUWDQTPQEQPEWUUºQRGEWNCVQQWEQPVTCCGEQPQOKCRQRWNCTEQPVTCQUKUVGOCſPCPEGKTQPCEKQPCN
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade; 4.1. As respectivas declarações de desimpedimento constam devidamente assinadas e arquivadas na sede da Companhia, registradas no
respectivo livro de Reuniões da Diretoria. 5. Os mandatos dos membros da Diretoria ora eleita e reeleita terão início nesta
data e vigorarão até o dia 05 de fevereiro de 2024. Encerramento e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o
Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida,
aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionistas presentes: Galvão Participações S.A. – em recuperação
LWFKEKCN R/¶TKQFG3WGKTQ\)CNXºQGR'FWCTFQFG3WGKTQ\)CNXºQ %GTVKſECOQUSWGCRTGUGPVGÃEÎRKCſGNFC#VCQTKIKPCN
NCXTCFCGONKXTQRTÎRTKQ5ºQ2CWNQFGHGXGTGKTQFGMesa: Mário de Queiroz Galvão - Presidente, José Gilberto
de Azevedo Branco Valentim - Secretário. JUCESP nº 100.889/21-9 em 18/02/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL
Processo Digital nº: 1061460-98.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Recuperação
Judicial - Concurso de Credores Requerente: Grimaldi Importacao e Comercio
de Artigos Esportivos Eireli Requerido: Grimaldi Importacao e Comercio de
Artigos Esportivos Eireli O Doutor João de Oliveira Rodrigues Filho , MM Juiz de
Direito da 1.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, FAZ
SABER que pelo presente edital ficam convocados os credores da Recuperação
Judicial de GRIMALDI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EIRELI., autos n.º 1061460- 98.2019.8.26.0100, para comparecerem e se reunirem em
assembleia-geral a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 17 de março de 2021,
às 10 horas, com início do credenciamento as 9 horas e encerramento as 9
horas e 45 minutos, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será
instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de
cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam
desde já convocados os credores para a assembleia, em segunda convocação, a ser
realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 24 de março de 2021, às 10 horas, com início
do credenciamento as 9 horas e encerramento as 9 horas e 45 minutos, a qual
será instalada com a presença de qualquer número de credores. A assembleia ora
convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do
dia: a) aprovação, modificação ou rejeição do Aditivo ao Plano de Recuperação
Judicial apresentado pelas Recuperandas; b) Constituição do Comitê de Credores; c)
Deliberação sobre outras questões de interesse das Recuperandas e/ou dos credores,
bem como a adoção de medidas necessárias à implementação do PRJ. Nos termos do
§ 4º do art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser represent ado na assembleiageral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador
judicial até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de convocação
para a realização da Assembleia, documento hábil que comprove seus poderes ou a
indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. Nos
termos dos §§ 5.º e 6.º do artigo 37 da Lei 11.101/2005, os sindicatos que desejarem
representar seus filiados deverão apresentar, em até 10 (dez) dias antes da data
prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembleia, a lista de
credores filiados que pretende representar, bem como comprovar a condição de filiado
do credor na data da publicação do presente edital. Para participação do conclave
virtual os credores deverão atender aos seguintes passos: 1) Encaminhar a
documentação acima, via eletrônica, aos e-mails jacomoaf@terra.com.br;
agcvirtual@orgamessencial.com.br e livia@portalverita.com.br simultaneamente,
indicando, no mesmo ato, 01 (um) endereço eletrônico válido e 01 (um) número de
telefone celular válido , para onde serão direcionados os convites eletrônicos de
acesso à sala virtual de realização da AGC; 02) Recebida e conferida a documentação,
o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC será encaminhado de
maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio
para outro endereço eletrônico , onde também serão enviadas as instruções para o
preenchimento do campo “nome” quando do acesso à sala virtual de realização da
AGC, 03) a cada credor será disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso,
independentemente da quantidade de procuradores ou prepostos indicados, e
somente via 01 (um) endereço eletrônico indicado, observando-se que, caso o
credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a Administração Judicial
poderá encaminhar o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC para
qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar
para qual endereço eletrônico o convite foi remetido ; 04) O acesso à sala virtual
de realização da AGC deve se dar preferencialmente por computador pessoal
com acesso à internet, para garantir a estabilidade das conexões e, caso não
seja possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet, com acesso à
internet, recomendando-se, nesse caso, a instalação e utilização do aplicativo Google
Meet; 05) No dia da realização da AGC, a identificação e credenciamento dos credores
se iniciará às 9 horas, em ambas as convocações, devendo cada credor que ingressar
à sala se identificar via chat, bem como exibir para a câmera documento de identidade
válido correspondente ao informado no instrumento de mandato encaminhado; 06) No
momento do acesso à sala, o credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas
junto com o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC; 07) No horário
marcado para o encerramento do credenciamento, este será impreterivelmente
encerrado, sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento
e o início dos trabalhos da AGC somente os credores que tiverem acessado a sala
virtual ou que acionarem o serviço de suporte até o horário marcado para o encerramento
do credenciamento, dando-se início aos trabalhos assembleares no horário assinalado,
devendo todos os participantes manterem seus microfones desligados durante todo o
evento, somente o abrindo quando devidamente autorizado pela Administração Judicial;
08) Os credores que desejarem fazer perguntas ou se manifestarem durante a AGC
deverão solicitar o aparte via chat, para que o Administrador Judicial organize os
pedidos e conceda o direito de voz na ordem de solicitação, sendo que qualquer
manifestação sem a autorização da Administração Judicial será imediatamente
silenciada; 09) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte durante
os trabalhos, qualquer credor poderá contatar imediatamente o canal dedicado via
WhatsApp (11) 99592-2392, comunicando o ocorrido e solicitando suporte p ara
reconexão; 10) As votações seguirão o mesmo trâmite das AGCs presenciais, podendo
a Administração Judicial adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente
praticadas; 11) Ao final das deliberações, os credores que desejarem deverão
encaminhar suas ressalvas para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br,
mesmo que tenham sido efetuadas via áudio durante a AGC ; 12) Após o
encerramento da AGC, o Administrador Judicial lavrará a ata do ocorrido de
forma sumária e as ressalvas encaminhadas serão incorporadas como seus
anexos , após o que esta será projetada a todos os presentes e lida, sendo submetida
à aprovação de todos, de modo que se recomenda a permanência na sala virtual de
realização da AGC até o fim da sua leitura e aprovação; 13) Os credores que assinarão
a ata receberão as instruções de procedimento no momento da AGC, observando-se
expressamente o disposto no CG 809/2020 do TJSP; 14) A íntegra da AGC virtual,
desde o início do credenciamento até seu encerramento, será gravada; 15) Caso a
AGC não se instale em primeira convocação, novo convite de acesso à sala virtual de
realização da AGC em segunda convocação será remetido para o mesmo endereço
eletrônico de cadastro, podendo cada credor modificar o endereço eletrônico cadastrado
para a primeira convocação até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do
credenciamento da AGC em segunda convocação; 16) A íntegra da Assembleia será
transmitida ao vivo via streaming pelo canal AGC Virtual disponível na plataforma
YouTube, permanecendo o vídeo à disposição de todos no canal após sua transmissão;
17) Instruções quanto ao acesso à plataforma poderão ser tomadas mediante os
vídeos já existentes no canal AGC Virtual, na plat aforma YouTube. A AssembleiaGeral de Credores ora convocada será regida pelos trâmites previstos na Lei 11.101/
2005. São Paulo/SP, 12 de fevereiro de 2021.
J - 24 e 25/02

CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.02.2021
1. Data, Hora e Local: 01.02.2021, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes
e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da
LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124
da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a celebração de aditivo ao Contratual com terceiro. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da
totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1.
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme
atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do 1º aditivo ao
Contrato 4600042235 com a AES Tietê Energia S.A., referente a compra de energia do mercado livre, conforme termos
e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da
qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão
desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 01.02.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença
de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto
Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3)
Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de
Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP
Brasil. JUCESP nº 99.114/21-5 em 17.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

UNIÃO BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA.
CNPJ/ME nº 07.912.650/0001-52 - NIRE 35.221.292.895
Ata de Reunião do Sócio Quotista Realizada em 30/11/2020.
Data, Hora e Local: Em 30/11/2020, às 10h, na sede social da União Brasileira de Mineração Ltda.
(“Sociedade”), sociedade empresária de forma limitada, com sede no Município de Santana de Parnaíba, SP,
Rua Constantinopla, 61, Jardim Isaura, CEP 06516-090. Presença: Presente o acionista representando a
totalidade do capital social da Sociedade, a saber: MRE Agregados Ltda., sociedade empresária de forma
limitada, CNPJ 27.202.325/0001-03, com sede e domicílio jurídico na Rua Constantinopla, 61, Parte III, Jardim
Isaura, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-090, com atos constitutivos arquivados na JUCESP 3523015433-5
em 07/03/2017, neste ato representada por seus diretores Thomas Otto Hueller, brasileiro, casado,
administrador de empresas, RG 13.862.852-X-SSP/SP e CPF 130.255.008-08 e Frankli Fadini Xavier,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 1583184-SSP/ES e CPF 082.572.967-08, ambos residentes
e domiciliados na Avenida Constran, 132, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300, doravante
designado “MRE”. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença do quotista representante
da totalidade do capital social da Sociedade, titular de 100% das quotas da sociedade. Composição da Mesa:
Presidente: Frankli Fadini Xavier; Secretária: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel. Ordem do Dia:
Aprovar a redução do capital social em R$ 7.500.000,00 passando dos atuais R$ 38.690.000,00 para
R$ 31.190.000,00, com a consequente redução do número de cotas societárias de 7.500 cotas, no valor
unitário de R$ 1.000,00 cada, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082,
II, da Lei 10.406/2002. Deliberações: Assumindo os trabalhos o Sr. Presidente deu por instalada a Assembleia
Geral, independente de outras formalidades, face ao atendimento pleno da Lei 6.404/76. Prosseguindo o
Sr. Presidente distribuiu cópias da matéria constante na pauta do dia, a qual já era de conhecimento de todos
os presentes, colocando-a em discussão e votação sendo aprovado pela unanimidade de seu sócio único, a
redução do capital social em R$ 7.500.000,00 passando dos atuais R$ 38.690.000,00 para R$ 31.190.000,00,
com a consequente redução do número de cotas societárias de 7.500 cotas, no valor unitário de R$ 1.000,00
cada, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/2002. Em
seguida o Sr. Presidente, perguntando aos presentes se desejam tratar de outros assuntos, havendo silêncio
e nada mais havendo a tratar, determinou a mim secretária que lesse novamente a presente Ata, que após
foi lida, achada certa e aceita por todos os presentes. Santana de Parnaíba, SP, 30/11/2020. Assinam: Frankli
Fadini Xavier, Presidente da Mesa e Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel, Secretária da Mesa;
Presentes: Pela Sócia MRE Agregados Ltda., Thomas Otto Hueller, Breno Leme Asprino Neto e Frankli
Fadini Xavier. Diretores. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes,
assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa e pelo acionista da Sociedade abaixo identificado. Frankli
Fadini Xavier - Presidente da Mesa. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel - Secretária da Mesa. Visto
do Advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP 148.712-3.

Saraiva e Siciliano S.A. Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 – NIRE 35.300.154.801
Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 01/03/2021, às
11 horas, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: reformar o Estatuto Social da Companhia
para (a) extinguir o Conselho de Administração; e, consequentemente, (b) dar nova regulação à competência da Diretoria
(“AGE/2021”); e (c) realizar os demais ajustes no Estatuto Social da Companhia que sejam diretamente decorrentes do
item “a” da Ordem do Dia. Informações relativas à assembleia exclusivamente digital: 1. Considerando o atual contexto
relacionado à evolução da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), a AGE/2021 será realizada exclusivamente de modo
digital, por meio da disponibilização de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas acompanhem e votem na
AGE/2021. 2. Os acionistas interessados em participar da AGE/2021 por meio de sistema eletrônico de votação a distância
deverão enviar e-mail para o endereço tsato@saraiva.com.br, até 2 dias antes da data de realização da AGE/2021, manifestando seu interesse em participar da AGE/2021 dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação de
Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que
comparecerá à AGE/2021, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereços
de e-mail dos representantes do solicitante que participarão da AGE/2021. 3. Os acionistas que não enviarem a Solicitação
de Acesso na forma e prazo previstos acima não estarão aptos a participar da AGE/2021 via sistema eletrônico de votação
a distância. 4. Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na AGE/2021, a Companhia
enviará um link acompanhado da senha de acesso para os endereços de e-mail informados na Solicitação de Acesso. Caso
um acionista ou representante de acionista não receba o link e/ou a senha de acesso com até 12 horas de antecedência
do horário de início da AGE/2021, deverá entrar em contato com a Companhia, por meio do e-mail tsato@saraiva.com.br,
com até 4 horas de antecedência do horário de início da AGE/2021, para que seja prestado o suporte necessário. 5. Na
data da AGE/2021, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência do horário
de início da AGE/2021, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante
o acesso via link. Após 15 minutos do início da AGE/2021, não será possível o ingresso do acionista na AGE/2021. Assim,
a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação com pelo menos 15 minutos
de antecedência do horário de início da AGE/2021. 6. As manifestações de voto na AGE/2021 serão feitas exclusivamente
pelo mesmo sistema de videoconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da
AGE/2021. 7. Serão considerados presentes à AGE/2021 os acionistas que tenham registrado sua presença no sistema
digital de participação a distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de
comparecer fisicamente à AGE/2021, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. 8. A Companhia
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a
utilização da plataforma digital. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. 9. A AGE/2021
será gravada digitalmente por meio do sistema eletrônico que será disponibilizado pela Companhia, incluindo imagem e
áudio. São Paulo, 19/02/2021.
Jorge Eduardo Saraiva – Presidente do Conselho de Administração.
(20, 23 e 24/02/2021)

(Em Organização)
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição
Data, hora, local: 04.10.2018, às 09h, Rua Augusta, 890, Sala 905, São Paulo/SP. Presença: os acionistas fundadores. Mesa:
Presidente: Lucas Teixeira da Costa, Secretário: Luigi Teixeira da Costa. Deliberações Aprovadas: (i) Constituição da
Companhia; (ii) De acordo com os Boletins de Subscrição, o capital social, no valor de R$ 1.000,00, será dividido em 1.000 ações
ordinárias nominativas, da mesma classe e sem valor nominal; (iii) O valor correspondente a 100% do capital subscrito foi
integralizado pelos subscritores, em moeda corrente nacional, integralmente depositado, conforme comprovante de depósito
bancário; (iv) O projeto do Estatuto Social. Tendo sido completadas todas as formalidades legais, estava deﬁnitivamente
constituída, para todos os ﬁns de direito, a S/A de capital fechado, com a denominação social de Point to Point Participações
S.A. (v) Eleição dos membros da Diretoria: (i) Lucas Teixeira da Costa, brasileiro, solteiro, empresário, RG 38.807.614-8, CPF/
MF 230.091.478-64, ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca; (ii) Luigi Teixeira da Costa, brasileiro, solteiro,
empresário, RG 38.807.613-6 SSP/SP, CPF/MF 230.091.458-10, ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca, ambos
residentes em Santana do Parnaíba/SP, vigente até a AGO que aprovar as contas do exercício de 2020, que deverá ocorrer nos
quatro primeiros meses do exercício de 2021, permitida a reeleição, nos termos do Estatuto Social da Companhia; (vi) Ficou
estabelecido que o valor dos honorários dos Diretores eleitos será ﬁxado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente
na sede da Companhia. Os Diretores eleitos serão investidos no cargo mediante assinatura dos termos de posse. Os Diretores
eleitos declararam, para os devidos ﬁns, que não estão impedidos por lei de exercerem atividades mercantis. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 04.10.2018. Acionistas presentes: Murray Hill Advisory Company S.A. - por, Lucas Teixeira da Costa,
Diamond Hill Business Projects S.A. - por Luigi Teixeira da Costa. Advogado: Alessandro Dessimoni Vicente - OAB/SP
146.121. JUCESP-NIRE: 3530053419-1 em 05.04.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MRE AGREGADOS LTDA.
CNPJ/ME nº 27.202.325/0001-03 - NIRE 3523015433-5
Ata de Reunião do Sócio Quotista Realizada em 30/11/2020.
Data, Hora e Local: Em 30/11/2020, às 10h, na sede social da MRE Agregados Ltda. (“Sociedade”),
sociedade empresária de forma limitada, com sede no Município de Santana de Parnaíba, SP, Rua
Constantinopla, 61, Parte III, Jardim Isaura, CEP 06516-090. Presença: Presente o acionista representando
a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: RVM Empreendimentos Ltda., com sede na Rua
Constantinopla, 61, Parte I, Jardim Isaura, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-090, CNPJ 11.303.148/000111, com ato constitutivo arquivado na JUCESP 35223718644 em 29/10/2009, neste ato representada por
seus diretores Thomas Otto Hueller, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 13.862.852-X-SSP/SP
e CPF 130.255.008-08 e Frankli Fadini Xavier, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 1583184SSP/ES, e CPF 082.572.967-08, ambos residentes e domiciliados na Av. Constran, 132, Vila Industrial,
Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300, doravante designado “MRE”. Convocação: Dispensada a
convocação em razão da presença do quotista representante da totalidade do capital social da Sociedade
titular de 100% das quotas da Sociedade. Composição da Mesa: Presidente: Frankli Fadini Xavier;
Secretária: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel. Ordem do Dia: Aprovar a redução do capital
social em R$ 7.500.000,00 passando dos atuais R$ 12.620.000,00 para R$ 5.120.000,00 com a
consequente redução do número de cotas societárias de 5.120.000 cotas, no valor unitário de R$ 1,00
cada, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/2002.
Deliberações: Assumindo os trabalhos o Sr. Presidente deu por instalada a Assembleia Geral,
independente de outras formalidades, face ao atendimento pleno da Lei 6.404/76. Prosseguindo o Sr.
Presidente distribuiu cópias da matéria constante na pauta do dia, a qual já era de conhecimento de todos
os presentes, colocando-a em discussão e votação sendo aprovado pela unanimidade de seu sócio único,
a redução do capital social em R$ 7.500.000,00 passando dos atuais R$ 12.620.000,00 para
R$ 5.120.000,00 com a consequente redução do número de cotas societárias de 5.120.000 cotas, no
valor unitário de R$ 1,00 cada. Em seguida o Sr. Presidente, perguntando aos presentes se desejam tratar
de outros assuntos, havendo silêncio e nada mais havendo a tratar, determinou a mim secretária que
lesse novamente a presente Ata, que após foi lida, achada certa e aceita por todos os presentes. Santana
de Parnaíba, SP, 30/11/2020. Assinam: Frankli Fadini Xavier, Presidente da Mesa e Maria Auxiliadora
de Assis Franco Gribel, Secretária da Mesa; Presentes: Pela Sócia RVM Empreendimentos Ltda.
Ronaldo Moreira Vieira, Quotista. Thomas Otto Hueller, Breno Leme Asprino Neto e Frankli Fadini
Xavier. Diretores. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes,
assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa e pelo acionista da Sociedade abaixo identificado.
Frankli Fadini Xavier - Presidente da Mesa. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel - Secretária da
Mesa. Visto do Advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP 148.712-3.

ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.

NIRE 35.300.496.540 - CNPJ/MF Nº 26.381.989/0001-14
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021
Data e horário: 05 de fevereiro de 2021, às 10h00min. Local: Sede social da companhia na Capital do estado de São Paulo,
na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 01º andar, Conjunto 12, Sala 03, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 125 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas, em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Mário de
Queiroz Galvão, como Presidente; e José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, como Secretário. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a destituição de membros da diretoria da Companhia; (ii) eleição dos novos membros da diretoria da Companhia;
KKK TCVKſECÁºQFQUFGOCKUOGODTQUFCFKTGVQTKCDeliberações: Os acionistas resolveram, por unanimidade, e atendendo
às necessidades atuais da Companhia: 1. &GUVKVWKTQUUGIWKPVGUOGODTQUFCFKTGVQTKCFC%QORCPJKCŖJosé Gilberto de
Azevedo Branco Valentim, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.614.169 IFP/RJ,
KPUETKVQPQ%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGU
de Carvalho, 1510, 1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; Ŗ
Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP,
KPUETKVQPQ%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGU
de Carvalho, 1510, 1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, do cargo de Diretor Corporativo da CompanhiaGŖ
Elaine Cristina Ferreira, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 19.207.435-0, inscrita no
%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQ
1510, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, do cargo de Diretora Superintendente da Companhia. 2. Eleger
QUUGIWKPVGUOGODTQURCTCEQORQTC&KTGVQTKCFC%QORCPJKCEWLQOCPFCVQXKIQTCT¶CVÃFGCIQUVQFGUGPFQŖ
Diretora Presidente: Elaine Cristina Ferreira, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº
KPUETKVCPQ%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQ
PC4WC)QOGUFG%CTXCNJQCPFCTEQPLWPVQ8KNC1NÈORKC%'2GŖDiretor Corporativo: Felippe
Soares Verdi, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.331.687-2, inscrito no CPF/MF
UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQ
1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005; 2.1. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da
lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
RQRWNCTEQPVTCQUKUVGOCſPCPEGKTQPCEKQPCNEQPVTCCUPQTOCUFGFGHGUCFCEQPEQTTÄPEKCEQPVTCCUTGNCÁÐGUFGEQPUWOQC
fé pública, ou a propriedade; 3. 4CVKſECTQOCPFCVQFQUUGIWKPVGUOGODTQUFCFKTGVQTKCVQFQUEQOXKIÄPEKCCVÃFGCIQUVQ
FGCUCDGTŖDiretor Regional: Flavio Henrique Cunha Lobato, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da céduNCFGKFGPVKFCFG4)55252KPUETKVQPQ%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCN
FQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQCPFCT%QPLWPVQ8KNC1NÈORKC%'2ŖDiretor
Regional: Jarbas Matias dos Reis, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M1.742.016 SSP/
/)GKPUETKVQPQ%2(/(UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQCPFCT%QPLWPVQ8KNC1NÈORKC%'2ŖDiretor Regional: Waldemar Roberto Biselli
Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 75155771 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
UQDQPEQOGPFGTGÁQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGUFG%CTXCNJQ
1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005; e 3.1. As respectivas declarações de desimpedimento constam devidamente arquivadas na sede da Companhia, registradas no respectivo livro de Reuniões da Diretoria. 4. Deixar vago o cargo de
Diretor Superintendente da Companhia, por tempo indeterminado. Encerramento e lavratura da ata: Nada mais havendo
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi
lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionista presente: Galvão Participações S.A., em
TGEWRGTCÁºQLWFKEKCN R/¶TKQFG3WGKTQ\)CNXºQGR'FWCTFQFG3WGKTQ\)CNXºQ %GTVKſECOQUSWGCRTGUGPVGÃEÎRKCſGN
FC#VCQTKIKPCNNCXTCFCGONKXTQRTÎRTKQ5ºQ2CWNQFGHGXGTGKTQFGMesa: Mário de Queiroz Galvão - Presidente,
José Gilberto de Azevedo Branco Valentim - Secretário. JUCESP nº 98.148/21-7 em 16/02/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 00

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002367-90.2020.8.26.0003 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ DOS SANTOS,
CPF 064.111.188-68, que a Ação de Procedimento Comum, requerida pela Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento
de R$ 17.241,42 (fev/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios
e demais cominações. Estando o executado em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que,
HPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRYROXQWiULRGRGpELWRVRESHQDGHVHU
acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do
C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que
o executado, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do
&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6%H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020365-24.2013.8.26.0001 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 Frederico Antônio de Barros Brotero e Maria de Lourdes Nogueira de Barros Brotero, ambos de
QUALIlCAÎÍOªIGNORADA ª#ARLOSª!UGUSTOª"ROTEROª,EFEVRE ª#0&ª ªEª$IOCLECIANAª)NÈCIOª0EIXOTOª"ROTEROª,EFEVRE ª
2'ª ªEªOUªCASOªSEJAMªFALECIDOS ªAªSEUSªHERDEIROSªEOUªSUCESSORES ªAOª%SPØLIOªDEª3ÏRGIOª!NTONIOª"ROTEROª,EFEVRE ª
NAªPESSOAªDEªSEUªINVENTARIANTEªEªAOª%SPØLIOªDEª&REDERICOªDEª"ARROSª"ROTERO ªPORªSEUªINVENTARIANTEª&REDERICOª!NTONIOªDEª
"ARROSª"ROTERO ªQUEªOª%SPØLIOªDEª&RANCISCOª!CÈCIOªDEª&REITASª/LIVEIRAªEª-ARIAª6ITORIAª+OTLESKIªDEª&REITASª/LIVEIRA ªAJUIZARAMª
UMAªAÎÍOªDEª!DJUDICAÎÍOª#OMPULSØRIA ªPELOª0ROCEDIMENTOª3UMÈRIO ªTENDOªCOMOªCORRÏUSª!LZIRAª4EREZAª"RUNOª-AGALHAESªEª
OUTROS ªOBJETIVANDOªQUEªOSªRÏUSªOUTORGUEMªAOSªREQUERENTESªAª%SCRITURAª$ElNITIVAªDEª6ENDAªEª#OMPRAªDOªIMØVEL ªCONSISTENTEª
EMªUMAªCASAªEªSEUªRESPECTIVOªTERRENO ªCONSTITUÓDOªPELOªLOTEªªDAª1UADRAª ªSITUADOªËª2UAªANTIGAª* ªATUALMENTEªDENOMINADAª
DEª2UAª$Rª*OÍOªDEª!QUINOªNª ªNOª0ARQUEª#ASAªDEª0EDRA ª*ARDIMª4REMEMBÏ ªª3UBDISTRITO 4UCURUVI ªOBJETOªDAªMATRICULAª
NªªDOªª#ARTØRIOªDEª2EGISTROªDEª)MØVELSªDAª#APIAL ªSOBªPENAªDEªADJUDICAÎÍOªCOMPULSØRIAª%STANDOªOSªREQUERIDOSª
EMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEM ªSOBªPENAª
DEªSEREMªCONSIDERADOSªREVEIS ªOCASIÍOªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª PRESUMINDO SEª
VERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOSªAUTORESª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
PUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªª"ªªEª

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 0003897-63.2020.8.26.0704 A MM.
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO DE BARI CORRÊA, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDER REGGIO,
para pagamento de RS 611.139,24 (out/2020), corrigidos monetariamente, bem como custas, honorários
advocatícios e demais cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWR
voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios
de 10% (art. 523, §§ 1º e 3° do C’PC). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, ofereça suas
LPSXJQDo}HV DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2021.
B 24 e 25/02
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 111606902.2017.8.26.0100 ( U-1678 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a , réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Elisabete Rodrigues Pereira Ferrari ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida Cipriano Rodrigues, nº 11, Vila Matias, São Paulo/SP.,
com área de 184,59, contribuinte n. 303.033.0096-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [23,24]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103552646.2016.8.26.0100 ( usuc. 387 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Maria
da Conceição Pereira Cardoso, Hamilton de Magalhães Cardoso, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que ANTONIO MANOEL DE BORBA, Manuel dos
Santos Fernandes, Maria do Carmo Fernandes de Borba e Rosa Maria de Albuquerque Fernandes ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado a Rua Hermógenes de Edgard Portes, nº 10/18 - Vila
Aparecida,São Paulo-SP.,nesta Capital,com área de 303,00m².Contribuinte nº 121.143.0017-9., alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei [23,24]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1103078-28.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
a(o) a Cev Prestação de Serviços de Limpeza Ltda ME, CNPJ Nº 09.260.599/0001-77, que Condomínio Edifício Irai, lhe
ajuizou uma Ação de Protesto objetivando seja julgado procedente a sustação do mesmo, indevido levado perante o 3º
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos/SP, bem como a indenização por danos morais. Encontrando-se a ré
em lugar ignorado, 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 presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 257 III do NCPC), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2019.
[23,24]
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 24ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas 914 e 916 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6183
- São Paulo-SP - E-mail: sp24cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1016699-45.2020.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 24ª Vara
C í ve l , d o Fo r o C e n t ra l C í ve l , E s t a d o d e S ã o Pa u l o, D r a . TA M A R A H O C H G R E B
MATOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NILZA ALVES DE SOUZA (CPF 247.445.59816), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM
visando a condenação no pagamento de R$700,00 (fevereiro/2020) mais atualização
e acréscimos legais, referente a danos materiais causados ao veículo Renault Kwid
Zen 10 MT, placas FIJ 2454, locado pela autora, emrazão da colisão traseira causada pelo veículo da ré, GM Celta 2F Life, placas FHO 0111, ocorrida em 08/08/2018
na saída 219 da Rod. Pres. Dutra. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a
C I TA Ç Ã O p o r E D I TA L p a ra q u e, n o p ra zo d e 1 5 d i a s , a f l u i r a p ó s o s 2 0 d i a s
supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2021.
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Jupira-Mineração e Agro-Pecuária S/A.

CNPJ- 48.697.973/0001-58
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e contratuais, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fizerem necessários.
Cerquilho, 31 de Dezembro de 2020.
A Diretoria.
Demonstração de Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
10.310
10.116 Circulante
495
2.274 Receita Bruta Operacional
7.779
4.585
Disponível
6.661
5.518 Fornecedores de Materiais
4 Vendas
(178)
(106)
Bens Numerários
176
121 Honorários a Pagar
26
26 Deduções (Impostos)
7.601
4.479
Depósitos Bancários a Vista
2
15 Contas a Pagar
2 Receita Liquida
(4.465)
(2.594)
Aplicações Financeiras
6.483
5.382 Ordenados e Salários a Pagar
7
23 Custo Produtos Vendidos
3.136
1.885
Direitos Realizáveis
3.649
4.598 Impostos Taxas e Contribuições a Pagar
33
35 Lucro Bruto
Receitas
Financeiras
131
298
Estoques
717
717 Empréstimos Bancários
40
2.075
Outras
Receitas
Operacionais
1.978
1.095
Títulos a Receber
1.165
68 Adiantamento Clientes
350
- Despesas Operacionais
(1.222)
(928)
Contas a Receber
141
6 Provisão IRPJ e CSLL
25
13 Despesas Financeiras
(108)
(108)
Adiantamento a fornecedores
2
14
96 Lucro/Prejuizo Operacional
3.915
2.242
Impostos e Taxas a Recuperar
72
124 Titulos a Pagar
10.019
57 Resultado Exercício
3.915
2.242
Despesas de Exercicio Seguinte
3
10 Passivo não Circulante
19
57 Contribuição Social s/Lucro
(210)
(95)
Safras Fundadas Cana de Açúcar
1.549
3.673 Empréstimos Bancários
10.000
- Imposto de Renda
(494)
(202)
Ativo não Circulante
29.915
29.815 Valores Pendentes
29.711
37.600 Resultado Líquido do Exercício
3.211
1.945
Investimentos: Participação em Outras Empresas 9.374
8.940 Patrimônio Líquido
12.000
7.500
Imobilizado
20.541
20.875 Capital Social
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
78
Imobilizado Técnico
20.973
23.254 Reserva de Capital
Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
17.711
30.022 Fluxos das Operações:
Depreciações Acumuladas
(432)
(2.379) Reservas de Lucros
31/12/2020 31/12/2019
40.225
39.931 Resultado do Exercício
Total do Ativo
40.225
39.931 Total do Passivo
3.211
1.945
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Depreciação
(60)
107
Discriminação
Capital Social Reservas de Capital Reservas Legais Reservas de Lucros Lucros Acumulados Total Patrimônio Líquido Safras Fundadas Cana de Açucar
2.124
(2.947)
Saldo 31/12/2018
7.500
78
1.500
27.777
36.855 Resultado de Equivalencia Patrimonial
(833)
(1.022)
Lucro Líquido do Exercício
1.945
1.945 (=) Lucro Ajustado
4.442
(1.917)
Transferencias para Reservas
1.945
(1.945)
- Aumento/Redução das Contas a Receber
(1.232)
76
Lucros a Distribuir
(1.200)
(1.200) Aumento/Redução dos Estoques
(166)
Saldo 31/12/2019
7.500
78
1.500
28.522
37.600 Aumento/Redução de Adiantamento de Fornecedores (2)
Aumento de Capital
4.500
(78)
(1.500)
(2.922)
- Aumento/Redução de Impostos taxas a recuperar
52
(51)
Lucro Líquido do Exercício
3.211
3.211 Redução de Fornecedores
(4)
(21)
Transferencias para Reservas
160
3.051
(3.211)
- Aumento/Redução de despesas
Lucros a Distribuir
(11.100)
(11.100) antecipadas e contas a pagar
253
(358)
Saldo 31/12/2020
12.000
160
17.551
29.711 (=) Caixa Gerado/Consumido
nas Atividades Operacionais
3.509
(2.437)
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2.020.
4.173
- Jupira-Mineração e Agro-Pecuária S/A., CNPJ n.º 48.697.973/0001-58, - Importância apresentada em Títulos a Receber no valor de R$ 1.165.485,06 Fluxos dos Investimentos: Depósito a Prazo Fixo
418
200
com sua sede situada na Estrada Municipal de Porto Feliz/Boituva, Bairro (Um milhão, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco re- Recebimento de dividendos
(665)
(23)
Jupira - Porto Feliz-SP. Tendo como Atividades predominantes, o Cultivo ais e seis centavos), refere-se a venda de cana-de-açúcar a Usina Santa Rosa Aquisição de Imobilizado
1.054
64
de Cana-de-Açúcar (CNAE 01.130-00), Criação de Bovinos para Corte (CNAE Ltda no valor de R$ 67.787,34 (Sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e Venda de Imobilizado
807
4.414
01.512-01), A Extração e Britamento de Pedras (CNAE 0810-0/99). - Seu Ca- sete reais e trinta e quatro centavos) e R$ 1.097.697,72 (Um milhão, noventa (=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento
pital Social é de 12.000.000 (Doze milhões), ações ordinárias e nominativas, e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) refere- Fluxos dos Financiamentos:
(2.035)
815
com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma. A As- -se a valores de safra, que a entidade mantém com a J. Pilon S/A. Açúcar Empréstimos de Curto Prazo
(38)
(72)
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 27 de Março de e Álcool, sendo que será liquidado em safras futuras. - O saldo verificado Empréstimos de Longo Prazo
Pagamentos
de
Dividendos
(1.100)
(1.200)
2020 elevou o Capital social de 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) em Impostos e Taxas a Recuperar, se refere saldo credor dos tributos ICMS.
para 12.000.000 (doze milhões) ações ordinárias e nominativas, com direito - No grupo Safras Fundadas Cana-de-Açúcar, seria o estoque de produtos (=)Caixa Consumido nas
(3.173)
(457)
a voto, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, com a incorporação acabados, por ser uma empresa agrícola todo ano é formado uma safra que Atividades Financiamentos
1.143
1.520
de Reservas de Capital e Reservas de Lucros. - As Demonstrações Financeiras é composto do diferimento das despesas para no final compor o custo da Variação Total das Disponibilidades
5.518
3.998
estão apresentadas em milhares de reais. - O faturamento proveniente da cana-de-açúcar e consequentemente vai-se baixando a Safra Fundada do Saldo Inicial das Disponibilidades
6.661
5.518
venda da cana-de-açúcar provém de um único cliente, sendo a J. Pilon S/A ano anterior, já formada, conforme o andamento da colheita. - A entidade Saldo Final das Disponibilidades
- Açúcar e Álcool. O faturamento com venda de bovinos não apresenta volu- apresenta participação societária na Astória - Pilon Agropecuária Ltda e Fa- tas e Despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência.
me significativo. A entidade tem contrato de arrendamento firmado com a zendas Reunidas Pilon S/A. Com influência significativa. - A mensuração do - O valor em Outras Receitas Operacionais dá-se pela equivalência patriConcrebase Serviços de Concretagem Ltda na extração das pedras britadas. Ativo Imobilizado, os bens, ou grupos de bens foi pelo Custo de Aquisição. monial da participação societária na Astória-Pilon Agropecuária Ltda e
- Os estoques de materiais diversos foram avaliados pelo custo médio de - Os empréstimos bancários são operações de financiamento realizados com Fazendas Reunidas Pilon S/A. - As Despesas Financeiras o volume maior
aquisição, enquanto que dos produtos acabados foram avaliados pelo custo o BNDES sendo estes reconhecidos pelo Custo Amortizado. - No Passivo não dá-se a movimentação dos empréstimos bancários realizados com o
de produção. Os custos destes estoques não superam o preço de mercado. Circulante em Valores Pendentes, são Lucros a serem distribuídos. - As Recei- BNDES variando conforme o volume dos financiamentos.
Valentin Roque Pilon
Nelson Pilon
José Pilon
Mário Nirceu Pilon
Otávio Pilon Filho
Allisson Fernandes de Souza
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Diretor Técnico
Diretor Adjunto
Contador – CRC SP1SP308263/O-0

Fazenda Pilon S/A.

CNPJ- 57.226.151/0001-80
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31
de Dezembro 2020 Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fizerem necessários. Cerquilho 31/12/2020. A diretoria. Demonstração de Resultado do Exercício em 31/12/2020 e 31/12/2019
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
(Em Milhares de Reais)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019 Receita Bruta Operacional
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
63
59 Circulante
5
37
1 Vendas
Disponível
8
9 Provisão CSLL E IRPJ
(1)
1 Deduções (ICMS,PIS,COFINS)
Bens Numerários
1
2
Receita Líquida
5
36
1
Bancos
7
7
Produtos Vendidos
(2)
3.000
- Custo
Direitos Realizáveis
55
50 Passivo não Circulante
Lucro Bruto
5
34
3.000
- Outras Receitas Operacionais
Estoques
50
50 Valores Pendentes
676
644
Empréstimos a Interligadas
5
3.000
- Lucro/Prejuízo Operacional
681
678
Ativo não Circulante
6.801
6.425 Patrimônio Líquido
3.864
6.483 Resultado do Exercício
681
678
Investimentos
6.772
6.396 Capital Social
Resultado Líquido do Exercício
681
678
2.000
2.000
Participações em Outras Empresas
6.772
6.396
Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC-Método Indireto
30
30
Imobilizado
29
29 Reserva de Capital
Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
1.834
4.453
Imobilizado Técnico
29
29 Reservas de Lucros
31/12/2020 31/12/2019
Total do Ativo
6.864
6.484 Total do Passivo
6.864
6.484 Fluxos das Operações:
Resultado do Exercício
681
678
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
(677)
(644)
Discriminação
Capital Social Correção Monetária do Capital Reservas Legais Reservas de Lucros Lucros Acumulados Total Patrimônio Líquido Resultado de Equivalencia Patrimonial
4
34
Saldo Inicial em 31/12/18 2.000
30
274
3.651
5.955 (=) Lucro Ajustado
(5)
1
Lucro do Exercicio
678
678 Aumento do Contas a Receber
(1)
35
Transferências p/ Reservas
34
644
(678)
- (=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais
Lucros a Distribuir
(150)
(150) Fluxos dos Investimentos
300
150
Saldo Final em 31/12/19 2.000
30
308
4.145
6.483 Recebimentos de Dividendos
(=)
Caixa
Consumido
nas
Atividades
Investimento
300
150
Lucros do Exercício
681
681
Transferências p/ Reservas
34
647
(681)
- Fluxos dos Financiamentos
(36)
Lucros a Distribuir
(3.300)
(3.300) Empréstimos Diversos
(300)
(150)
Saldo Final em 31/12/20 2.000
30
342
1.492
3.864 Pagamentos de Dividendos
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (300)
(186)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2.020.
(1)
(1)
Fazenda Pilon S/A., CNPJ n.º 57.226.151/0001-80, situada na Fazenda São As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em milhares de reais. Os Variação Total das Disponibilidades
9
10
José, s/n.º, Bro São Francisco - Cerquilho-SP. Tendo como Atividades pre- estoques de produtos foram avaliados pelo custo de produção. A entidade Saldo Inicial das Disponibilidades
Saldo
Final
das
Disponibilidades
8
9
dominantes, a Compra e venda de imóveis Próprios (CNAE 68.102-01). Seu apresenta participação societária na Astória-Pilon Agropecuária Ltda. com inCapital Social é de 2.000.000 (dois milhões) de ações ordinárias e nomina- fluência significativa. A mensuração do Ativo Imobilizado, os bens, ou grupos Pendentes, são Lucros a serem Distribuídos. As Receitas e Despesas foram
tivas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma. de bens foi pelo custo de aquisição. No Passivo não Circulante em Valores apropriadas de acordo com o regime de competência.
José Pilon
Otávio Pilon Filho
Nelson Pilon
Mário Nirceu Pilon
Valdemir Pilon
Juliano Mendes Rodrigues
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Diretor Técnico
Diretor Adjunto
Técnico Contador CRC -SP-1SP-250.620/O-3
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Fazendas Reunidas Pilon S/A

CNPJ- 52.310.885/0001-29
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado
em 31 de Dezembro 2020. Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fizerem necessários.
Cerquilho, 31 de Dezembro de 2020.
A Diretoria.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais).
Demonstração de Resultado do Exercício
em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
53.679
45.017 Circulante
83.222
62.511 Receita Bruta Operacional
86.890
87.042
Disponivel
525
315 Fornecedores de Materiais
1.308
1.948 Vendas
(2.759)
(2.922)
Bens Numerários
267
130 Honorários a Pagar
38
38 Deduções (Impostos)
84.131
84.120
Aplicações Financeiras
258
185 Contas a Pagar
101
290 Receita Liquida
Custo Produtos Vendidos
(76.482)
(75.183)
Direitos Realizáveis
53.154
44.702
1.284
987 Lucro Bruto
7.649
8.937
Estoques
4.517
6.197 Ordenados e Salários
798
733 Outras Receitas Operacionais
2.563
1.208
Contas a Receber
68
147 Imp.Taxas e Contr.a Pagar
4.536
8.131 Receitas Financeiras
35
7
Adiantamento Fornecedores
926
1.994 Empréstimos Bancários
2.075
2.436 Despesas Financeiras
(987)
(1.393)
Impostos Taxas a Recuperar
14.894
12.589 Provisões Diversas
2.321
2.941 Despesas Operacionais
(10.218)
(9.586)
Despesas de Exercícios Seguinte
73
204 Arrendamentos de Terras Diversos
(958)
(827)
Safras Fundadas Cana de Açúcar
32.676
23.571 Títulos a Pagar
70.761
45.007 Lucro/Prejuizo Operacional
(958)
(827)
Ativo não Circulante
59.905
56.677 Passivo não Circulante
10.617
14.480 Resultado do Exercício
Resultado
Líquido
do
Exercício
(958)
(827)
Investimentos
26.446
25.981 Empréstimos Bancários
3.360
7.548
Participações em Outra empresas
6.773
6.396 Valores pendentes
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
2.700
Culturas Permanentes
12.842
9.788 Arrendamentos de Terras
Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais).
4.557
6.932
Arrendamentos de Terras
6.831
9.797
31/12/2020 31/12/2019
19.745
24.703 Fluxos das Operações:
Ativo Imobilizado
33.456
30.693 Patrimônio Líquido
Resultado do Exercício
(958)
(827)
17.500
17.500 Depreciação
Imobilizado Próprio
84.340
83.052 Capital Social
(1.475)
4.677
284
284 Resultado de Equivalencia Patrimonial
Depreciações Acumuladas
(50.884)
(52.359) Reserva de Capital
(676)
(645)
Reservas
de
Lucros
1.961
6.919
Intangíveis: Intangíveis Próprios
3
3
Safra Fundada / Cultura Permanente
(12.159)
(181)
113.584
101.694 (=) Lucro Ajustado
Total do Ativo
113.584
101.694 Total do Passivo
(15.268)
3.024
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Aumento das Contas a Receber
79
82
Capital Reservas Reservas Reservas Lucros/Prejuízo Total Patrimônio Redução dos Impostos a Recuperar
(2.305)
(2.119)
Discriminação
Social de Capital
Legais de Lucros
Acumulados
Líquido Aumento/Redução do Adiantamento a Fornecedores 1.068
(1.054)
Saldo 31/12/2018
17.500
284
1.075
7.323
26.182 Aumento/Redução dos Estoques
1.680
(2.468)
Ajuste de Exercicio anterior
(2)
(2) Aumento/Redução Despesas Pagas Antecipadamente 131
(22)
Prejuizo do Exercicio
(827)
(827) Redução de Fornecedores
(640)
(385)
Absorção de Prejuízo
(827)
827
- Aumento de Contas a Pagar e Impostos a Recolher 25.566
9.880
Lucros a Distribuir
(650)
(650) (=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 10.311
6.938
Saldo 31/12/2019
17.500
284
1.075
5.844
24.703 Fluxos dos Investimentos:Aquisição de Imobilizado (2.704)
(5.304)
Prejuizo do Exercicio
(958)
(958) Venda de Imobilizado
1.415
1.415
Absorção de Prejuízo
(958)
958
- Recebimento de dividendos
300
150
Lucros a Distribuir
(4.000)
(4.000) Arrendamento de Terras
2.966
(9.797)
Saldo 31/12/2020
17.500
284
1.075
886
19.745 (=) Caixa Gerado/Consumido
nas Atividades Investimento
1.977
(3.739)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2.020.
Fazendas Reunidas Pilon S/A., CNPJ n.º 52.310.885/0001-29, com sede si- ICMS, IRRF, PIS e COFINS que a empresa tem a recuperar. No subgrupo Safras Fluxos dos Financiamentos:
(3.595)
3.069
tuada na Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, no município de Cerqui- Fundadas Cana-de-Açúcar, é o estoque de produtos acabados, por ser uma Emprestimos de Curto Prazo
(4.188)
4.192
lho-SP. Tendo como Atividades predominantes, o Cultivo de Cana-de-Açúcar empresa agrícola todo ano é formado uma safra e consequentemente vai-se Emprestimos de Longo Prazo
(1.300)
(650)
(CNAE 01.130-00), Cultivo de Laranja (CNAE 01.318-00), e Serviço de Prepa- baixando a do ano anterior conforme o andamento da colheita. A entidade Pagamentos de Dividendos
(2.995)
(9.797)
ração de Terreno, Cultivo e Colheita (CNAE 0161-0/03). Seu Capital Social é apresenta participação societária na Astória - Pilon Agropecuária Ltda. com Arrendamento de Terras
de 17.500.000 (dezessete milhões e quinhentos mil) ações ordinárias e nomi- influência significativa. No subgrupo Culturas Permanentes são os investi- (=) Caixa Consumido nas
(12.078)
(3.186)
nativas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma. mentos com o plantio da cana-de-açúcar, sendo amortizados em 48 meses Atividades Financiamento
Variação
Total
das
Disponibilidades
210
13
As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em milhares de reais. O em época de colheita. O saldo que se encontra no subgrupo Arrendamentos
315
302
faturamento proveniente da venda da cana-de-açúcar, provém de um único em Investimentos é referente ao atendimento a exigência introduzida pelo Saldo Inicial das Disponibilidades
525
315
cliente, sendo a J. Pilon S/A - Açúcar e Álcool onde representa 87,99% do seu CPC06(R2), também conhecido como IFRS 16. A mensuração do Ativo Imo- Saldo Final das Disponibilidades
faturamento. Quanto a venda da laranja, a entidade tem como cliente ape- bilizado, os bens, ou grupos de bens foi pelo custo de aquisição. Os emprés- introduzida pelo CPC06(R2), também conhecido como IFRS 16. No Passivo
nas a Sucocítrico Cutrale Ltda. representando 0,65% do seu faturamento. A timos bancários são operações de financiamento realizados com o BNDES não Circulante em Valores Pendentes, são Lucros a serem distribuídos. As
atividade de Serviços Agrícolas é explorada através de prestação de serviços sendo reconhecidos pelo custo amortizado e custeio agrícola com venci- Receitas e Despesas foram apropriadas de acordo com o regime de compeaos produtores rurais de cana representando 11,36% do seu faturamento. Os mento para um ano. No Passivo Circulante em Títulos a Pagar, apresenta um tência. A conta de Outras Receitas Operacionais sofre variação entre um ano
estoques de materiais diversos foram avaliados pelo custo médio de aqui- saldo referente ao adiantamento de safra, que a entidade mantém com a J. e outro conforme a venda de imobilizado e devido a Equivalência Patrimosição, enquanto os estoques de produtos acabados foram avaliados pelo Pilon S/A. Açúcar e Álcool, sendo que será pago com as colheitas da cana-de- nial na participação da Astória- Pilon Agropecuária Ltda. As Despesas Financusto de produção. Os custos destes estoques não superam o preço de mer- -açúcar de safras futuras. No Passivo Circulante e no Passivo não Circulante ceiras o volume maior dá-se a movimentação dos empréstimos bancários
cado. O saldo verificado em Impostos e Taxas a Recuperar, seria o valor do o saldo de Arrendamento de Terras é referente ao atendimento a exigência realizados com o BNDES variando conforme o volume dos financiamentos.
José Pilon
Otávio Pilon Filho
Nelson Pilon
Mário Nirceu Pilon
Valdemir Pilon
Maria de Fátima Grando Luca
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Diretor Técnico
Diretor Adjunto
Contadora - CRC SP1SP220242/O-8

Agro-Pecuária Pilon S/A.

CNPJ- 44.973.410/0001-94
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado
31 de Dezembro 2020. Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fizerem necessários.
Cerquilho, 31 de Dezembro de 2020.
A Diretoria.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Demonstração de Resultado do Exercício
em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Ativo
31/12/2020
31/12/2019 Passivo
31/12/2020
31/12/2019
Circulante
14.485
10.070 Circulante
2.137
1.677 Receita Bruta Operacional
31/12/2020 31/12/2019
Disponível
3.211
950 Fornecedores de Materiais
1.957
1.329 Vendas
14.280
9.949
Bens Numerários
110
27 Ordenados e Salários
52
56 Deduções (Impostos)
(327)
(218)
Depósitos Bancários a Vista
1
1 Impostos Taxas e Contribuições a Pagar
35
25 Receita Líquida
13.953
9.731
Aplicações Financeiras
3.100
922 Empréstimos Bancários
66
72 Custo Produtos Vendidos
(8.958)
(7.776)
Direitos Realizáveis
11.274
9.120 Empréstimos Diversos
110 Lucro Bruto
4.995
1.955
82 Receitas Financeiras
Estoques
6.630
3.553 Títulos a Pagar
32
6
Contas a Receber
772
476 Provisão IRPJ e CSLL
27
3 Outras Receitas Operacionais
100
Titulos a Receber
100
- Passivo não Circulante
4.169
234 Despesas Operacionais
(625)
(610)
Despesas de Exercício Seguinte
1
3 Empréstimos Bancários
169
234 Outras Despesas Operacionais
(106)
(83)
Safras Fundadas Cereais
3.771
5.088 Valores Pendentes
4.000
- Despesas Financeiras
(44)
(28)
11.677
12.254 Lucro/Prejuízo Operacional
Ativo não Circulante
3.498
4.095 Patrimônio Líquido
4.352
1.240
Investimentos: Participação Outras Empresas
40
- Capital Social
3.000
800 Resultado do Exercício
4.352
1.240
Imobilizado: Imobilizado Técnico
6.515
7.134 Reserva de Capital
43 Contribuição Social s/Lucro
(155)
(97)
Depreciações Acumuladas
(3.057)
(3.039) Reservas de Lucros
8.677
11.411 Imposto de Renda IRPJ
(274)
(161)
Total do Ativo
17.983
14.165 Total do Passivo
17.983
14.165 Resultado Líquido do Exercício
3.923
982
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Milhares de Reais)
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Discriminação
Capital Social Reservas de Capital Reservas Legais Reservas de Lucros Lucros Acumulados Total Patrimônio Líquido
Período 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Milhares de Reais)
Saldo 31/12/2018
800
43
160
10.569
11.572 Fluxos das Operações:
31/12/2020 31/12/2019
Lucros a Distribuir
(300)
(300) Resultado do Exercício
3.923
982
Transferência para Reservas
982
(982)
- Depreciação
18
167
Lucros do Exercício
982
982 Safra Fundada Cereais
1.317
(2.084)
Saldo 31/12/2019
800
43
160
11.251
12.254 (=) Lucro Ajustado
5.258
(935)
Lucros a Distribuir
(4.500)
(4.500) Redução das Contas a Receber
(395)
4
Aumento de Capital
2.200
(43)
(160)
(1.997)
- Aumento dos Estoques
(3.077)
1.133
Transferência para Reservas
196
3.727
(3.923)
- Aumento Despesas Exercício Seguinte
2
(1)
Lucros do Exercício
3.923
3.923 Aumento de Fornecedores
628
(46)
Saldo 31/12/2020
3.000
196
8.481
11.677 Aumento Contas a Pagar e Impostos a Recolher
30
(5)
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2.020
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais
2.446
150
- Agro-Pecuária Pilon S/A., CNPJ n.º 44.973.410/0001-94, com sua sede médio de aquisição; por sua vez os estoques de produtos acabados foram Fluxos dos Investimentos: Participação em empresas (40)
(1.357)
(1.878)
situada na Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, no município de Cer- avaliados pelo custo de produção. Os custos destes estoques não superam Aquisição de Imobilizado
1.975
2.757
quilho-SP. Tendo como Atividades predominantes, o Cultivo da Soja (CNAE o preço de mercado. - No grupo Safras Fundadas Cereais, seria o estoque de Venda de Imobilizado
879
01.156-00), Criação de Bovinos para Corte (CNAE 01.512-01), exercidas na produtos acabados, por ser uma empresa agrícola todo ano é formado uma (=) Caixa Consumido nas Atividades Investimento 578
filial 44.973.410/0002-75, localizada na Fazenda Boa Vista em São Gabriel safra e consequentemente vai-se baixando de acordo com a colheita que é Fluxos dos Financiamentos:
(198)
(258)
do Oeste no Mato Grosso do Sul. - Seu Capital Social é de 3.000.000 (três feita em março e abril do ano subsequente. - No Ativo Circulante em Títulos Emprestimos de Curto Prazo
(65)
(71)
milhões), ações ordinárias e nominativas, com direito a voto, no valor uni- a Receber, apresenta um saldo referente ao adiantamento de safra, que a Emprestimos de Longo Prazo
(500)
(300)
tário de R$ 1,00 (um real) cada uma. Na Assembléia Geral Ordinária e Extra- entidade mantém com a J. Pilon S/A. Açúcar e Álcool, sendo que será pago Pgtos de Dividendos
(629)
ordinária realizada em 27/03/2020, o capital que era de 800.000 (oitocentas com a comercialização dos seus produtos. - A entidade apresenta participa- (=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamento (763)
2.261
400
mil) passou para 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias e nominativas, ção societária na Cooperoeste-Cooperativa Agronegócio de São Gabriel do Variação Total das Disponibilidades
950
550
com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, com a Oeste sem influência significativa. - A mensuração do Ativo Imobilizado, os Saldo Inicial das Disponibilidades
3.211
950
incorporação de Reserva de Capital e Reserva de Lucros. - As Demonstra- bens, ou grupos de bens foi pelo Custo de Aquisição. - Os empréstimos ban- Saldo Final das Disponibilidades
ções Financeiras estão apresentadas em milhares de reais. - O faturamento cários, são operações de financiamento realizados com o BNDES, sendo re- Nelson Pilon - Diretor Presidente; Otávio Pilon Filho - Diretor Financeiro;
proveniente da venda de bovinos provem de clientes diversificados confor- conhecidos pelo Custo Amortizado. - No Passivo não Circulante em Valores Valdemir Pilon - Diretor Administrativo; Mário Nirceu Pilon - Diretor Técnico;
me realização de leilões; e o faturamento com venda de soja predomina a Pendentes, são Lucros a serem distribuídos. - As Receitas e Despesas foram
Valentin Roque Pilon - Diretor Adjunto;
Cargil S/A. - Os estoques de materiais diversos foram avaliados pelo custo apropriadas de acordo com o regime de competência.
Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC SP1SP220242/O-8
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1004339-91.2019.8.26.0010 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível Regulamentação de Visitas Requerente: Habib Georges Jarrouge Neto Requerido: Fabiana Nunes Coneglian e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004339-91.2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIANA NUNES CONEGLIAN, CPF 010.529.819-09, ROGER VIVEKANANDA, CPF
906.597.249-87, e NINA CONEGLIAN VIVEKANANDA, que Habib Georges Jarrouge Neto, ajuizou ação comum, objetivando
seja julgada procedente, para declarar a paternidade socioafetiva da menor NINA, sendo assim reconhecida como filha para
todos os efeitos legais, sem distinção, com a devida inclusão no registro de nascimento, passando a se chamar Nina Coneglian
Vivekananda Jarrouge. Estando os réus em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra,
contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 25 de novembro de 2020.[23,24]
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GLPA S.A.

CNPJ em constituição
Ata de Assembleia Geral de Constituição
Data/Horário/Local/Presença/Convocação: 30/11/2020, às 10 horas, na Rua Campos Bicudo, 98, 5° andar, conjunto 52, sala 08, São Paulo/SP,
foi realizada a Assembleia Geral de Constituição da sociedade por ações de capital fechado GLPA S.A. (“Companhia”), com a presença dos acionistas fundadores, nomeados e qualificados na lista de presença de acionistas (Anexo I) que se encontra a disposição na sede da Companhia, sem
convocação pela imprensa, na forma prevista no artigo 124, §4°, da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente - José Hermílio Curado Filho; Secretário - Caio
Augusto Ferreira Curado. Ordem do Dia/Deliberações: Foi lido o projeto do Estatuto Social a todos os presentes, o qual encontra-se anexo à
presente Ata (Anexo II). Concluída a leitura, submeteu à discussão o projeto de Estatuto Social que foi aprovado pelos acionistas da Companhia.
Cumpridas as formalidades legais, foi declarada definitivamente constituída sociedade por ações de capital fechado GLPA S.A., nos termos da
Lei das S.A., com sede em São Paulo/SP, na Rua Campos Bicudo, 98, 5° andar, conjunto 52, sala 08. O capital social da Companhia, no valor de
R$ 1.000,00, havia sido subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, por seus acionistas, mediante a emissão de 1.000
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, consoante Boletins de Subscrição (Anexo
III e Anexo IV) que se encontra à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Foi realizado, como entrada, 10% do preço de emissão de
referidas ações subscritas em dinheiro, nos termos dos artigos 80 e 81 da Lei das S.A., conforme recibo de depósito do qual foi procedida a leitura
e exibido aos presentes, que se encontra a disposição na sede da Companhia (Anexo V). Foram eleitos os membros da Diretoria, com prazo de
mandato de 2 anos, para o cargo de Diretores sem Designação Específica: José Hermílio Curado Filho, RG n° 26.525.476-0 SSP/SP e CPF/ME
n° 345.562.358-12 e Caio Augusto Ferreira Curado, RG n° 26.252.477-2 SSP/SP e CPF/ME n° 345.575.158-00. Os Diretores ora eleitos declaram
para os devidos fins legais, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem terem sido condenados
ou estarem sob o efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, preenchendo todos os requisitos legais para ocuparem os
cargos de Diretores, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.. A posse dos membros da ora eleitos fica condicionada à assinatura dos respectivos
Termos de Posse em livro próprio, conforme arquivados na sede da Companhia, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. Mesa:
Presidente - José Hermílio Curado Filho e Secretário - Caio Augusto Ferreira Curado. Acionistas: José Hermílio Curado Filho e Caio Augusto
Ferreira Curado. São Paulo, 30/11/2020. Advogado: Isabel Ferreira Nougues - OAB/SP n° 413.835. JUCESP/NIRE nº 3530056385-9 em 29/01/2021.
Estatuto Social: Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto e Prazo: Artigo 1°: A GLPA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege
por este Estatuto Social, pela Lei 6.404/76. (“Lei das S.A.”) e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 2°: A Companhia tem sede e
foro em São Paulo/SP, na Rua Campos Bicudo, 98, 5° andar, conjunto 52, sala 08, Itaim Bibi, CEP 04536-010. §1º: A Companhia poderá abrir e encerrar
filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou do exterior. Artigo 3°: A Companhia tem por objeto social (i) o plantio, o
cultivo e a comercialização de produtos agrícolas e de extração florestal para os mercados internos e para exportação; (ii) a criação, a engorda, o
manejo, a compra e venda de gado para os mercados internos e para exportação, e a realização de demais atividades relacionadas; e (iii) a administração de bens próprios, móveis e imóveis; (iv) a administração de vendas de imóveis próprios; (v) a compra e a venda de bens imóveis próprios;
(vi) a locação de bens imóveis próprios; e (vii) participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras como sócia, acionista ou quotista.
Artigo 4°: O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social e das Ações: Artigo 5º: O capital social da Companhia é
de R$ 1.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 1.000, ações ordinárias, todas nominativas, sem valor
nominal. Artigo 6°: As ações são indivisíveis perante a Companhia e a cada ação ordinária caberá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
§1º: É vedada à Companhia, em qualquer hipótese, a emissão de partes beneficiárias. §2º: Em caso de obtenção de registro de companhia aberta
categoria A, a Companhia obrigar-se-á a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas no Artigo 8° da Instrução da CVM n° 578, de 30/08/2016.
§3º: A Companhia deverá disponibilizar aos seus acionistas, em sua sede, sempre que solicitado por escrito, com antecedência de 2 dias úteis, os
contratos celebrados com partes relacionadas, acordos de acionistas e investimento e programas de opções de aquisição de ações ou de outros
títulos ou valores mobiliários de sua emissão, conforme aplicável. Capítulo III: Das Assembleias Gerais: Artigo 7º: Os acionistas reunir-se-ão ordinariamente em Assembleia Geral nos 4 primeiros meses imediatamente subsequentes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias
previstas no Artigo 132 da Lei das S.A. (tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso); e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, quando convocadas de acordo com a legislação e com o presente
Estatuto Social da Companhia. Artigo 8°: A Assembleia Geral será convocada por qualquer Diretor e instalar-se-á, em 1ª convocação, com a presença
de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital social com direito de voto, e, em 2ª convocação, instalar-se-á com qualquer número.
Artigo 9°: A convocação da Assembleia Geral deverá ser realizada, em primeira convocação, com no mínimo 08 dias de antecedência em relação
à data da Assembleia Geral, contando-se este prazo a partir da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral em primeira
convocação, será realizada segunda convocação, com no mínimo 05 dias de antecedência em relação à data da Assembleia Geral. §Único: Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem ou na qual estiverem representados
todos os acionistas. Artigo 10: Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria absoluta
dos votos, não se computando os votos em branco. Artigo 11: Os acionistas poderão participar das Assembleias Gerais, fazendo-se representar por
procurador constituído há menos de 1 ano, que seja outro acionista, representante legal da Companhia ou advogado, nos termos do Artigo 126, §1°,
da Lei das S.A., desde que, para tanto, outorgue a eles poderes especiais e expressos suficientes. Capítulo IV: Da Administração: Artigo 12: A Companhia será administrada por uma Diretoria. §Único: Os administradores ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Artigo 13:
A Assembleia Geral fixará a remuneração dos administradores. Artigo 14: Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo
de posse lavrado e assinado no livro próprio, dentro dos 30 dias subsequentes à sua eleição. Artigo 15: A Diretoria será composta por, no mínimo,
2 membros, Sem Designação Específica, todos residentes no País, acionistas ou não, com as atribuições previstas neste Estatuto Social, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, admitida a reeleição. §1º: Os Diretores empossados permanecerão
no cargo até a posse de seus sucessores. §2º: Em caso de vacância no cargo da Diretoria, renúncia, indisponibilidade temporária ou destituição por
qualquer motivo, caberá à Assembleia Geral a nomeação do respectivo substituto. Artigo 16: A Diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais
assim exigirem. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer Diretor, com antecedência mínima de 05 dias, e com a apresentação da
pauta dos assuntos a serem tratados e de todos os documentos relacionados às deliberações a serem tomadas. Artigo 17: As reuniões da Diretoria
serão consideradas validamente instaladas com a presença da totalidade de seus membros e a Diretoria deliberará pelo voto da unanimidade de seus
Diretores. §Único: Das reuniões da diretoria será lavrada uma Ata a ser assinada pelos presentes, que ficará arquivada na sede social da Companhia.
Artigo 18: A Diretoria exercerá as atribuições que a lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular
da Companhia, podendo a Assembleia Geral estabelecer outras atribuições especificas para os cargos da Diretoria, sendo certo que os Diretores
implementarão e conduzirão os negócios da Companhia em observância ás deliberações tomadas em Assembleia Geral, e aos termos e condições
deste Estatuto Social e das leis aplicáveis a eles e à Companhia. Artigo 19: A Companhia será representada perante terceiros, isoladamente, mediante
a assinatura de qualquer Diretor, a quem caberá a prática de todos os atos necessários para tanto. §Único: A outorga de procurações pela Companhia
dependerá da assinatura isolada de qualquer Diretor. Exceto pelas procurações ad judicia, que poderão ter prazo indeterminado, todas as demais
procurações outorgadas pela Companhia terão o prazo máximo de 01 ano e contarão com descrição detalhada de poderes. Artigo 20: Os atos de
quaisquer Diretores, procuradores ou empregados que envolvam a Companhia em quaisquer obrigações relativas a negócios ou transações não
relacionadas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, são, neste ato, expressamente
proibidos, e serão considerados nulos e sem efeito no que diz respeito à Companhia, a menos que expressamente autorizados pela Assembleia
Geral de Acionistas. Capítulo V: Do Conselho Fiscal: Artigo 21: O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, será composto por 03 a 05
membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País, e terá as prerrogativas e atribuições previstas em Lei. §Único:
O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas solicitarem a sua instalação, devendo a Assembleia Geral competente eleger seus membros e fixar sua respectiva remuneração. Capítulo VI: Do Exercício Social e Destinação dos Resultados: Artigo 22: O exercício
social coincide com o ano civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar,
com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras, as quais serão auditadas anualmente por auditores independentes
registrados na CVM. Artigo 23: A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou balancetes intermediários. A Assembleia Geral poderá deliberar
pela distribuição de dividendos à conta de lucros apurados em tais balanços. A Assembleia Geral poderá declarar dividendos antecipados, à conta
de lucros previamente apurados e constantes de tais balanços ou no último balanço anual. Capítulo VII: Da Liquidação: Artigo 24: A Companhia
entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação, bem como nomear o liquidante
e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação. Capítulo IX: Da Lei Aplicável e Resolução de Controvérsias: Artigo 25:
Este Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, especialmente pela Lei das S.A. Artigo 26:
As divergências relacionadas a este Estatuto Social que não sejam resolvidas amigavelmente entre os acionistas poderão, mediante solicitação de
qualquer dos acionistas envolvidos, ser submetidas à arbitragem, a ser administrada pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP
(“Câmara de Arbitragem”), de acordo com o seu regulamento, em observância à Lei 9.307/96, conforme alterada (“Lei de Arbitragem”), e com as disposições do presente Estatuto Social (“Regras de Arbitragem”). §1º - O tribunal arbitral será composto por 3 árbitros, sendo um deles designado pela
parte requerente na arbitragem e o outro pela parte requerida, restando a indicação do terceiro árbitro, que atuará na qualidade de presidente do
Tribunal de Arbitragem, pelos 2 árbitros escolhidos pelas partes. Os prazos para designação de árbitros são aqueles fixados nas Regras de Arbitragem.
§2º - Em qualquer das hipóteses de arbitragem previstas neste Artigo, a ausência de consenso na escolha de um ou mais árbitros não impedirá a formação do Tribunal de Arbitragem, que se dará conforme as Regras de Arbitragem. §3º - Além dos impedimentos estabelecidos nas Regras de Arbitragem, nenhum árbitro designado de acordo com este compromisso de arbitragem será um empregado, representante ou ex empregado de qualquer
das partes ou de qualquer pessoa associada direta ou indiretamente às mesmas, ou o proprietário de qualquer das partes ou de pessoa associada
direta ou indiretamente ao mesmo. §4º - A arbitragem será conduzida em São Paulo/SP. §5º - O idioma oficial será o português, com aplicação das leis
da República Federativa do Brasil. A Câmara de Arbitragem não recorrerá às regras de equidade para solucionar as controvérsias a ela apresentadas.
§6º - Os acionistas declaram estar cientes das Regras de Arbitragem e concordam com todas as suas disposições. As Regras de Arbitragem em vigor
na presente data e as disposições da Lei de Arbitragem incorporam-se ao presente Estatuto Social, quando aplicáveis. §7º - O procedimento de
arbitragem terá prosseguimento a despeito da ausência de qualquer de suas partes, conforme previsto nas Regras de Arbitragem. §8º - A sentença
arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculativa para as partes, caso figurem do procedimento arbitrai, seus sucessores e cessionários, os quais se
comprometem a cumprir voluntariamente seus termos. §9º - A parte que perder a arbitragem será responsável pelo pagamento de todos os custos
e despesas relacionados ao procedimento arbitral, incluindo os honorários dos árbitros. Caso haja uma decisão que beneficie ambas as partes, os
custos serão pagos na proporção determinada na decisão arbitral. §10º - O procedimento de resolução de disputas aqui previsto é o único e exclusivo
procedimento para a resolução de quaisquer disputas existentes entre os acionistas em decorrência deste Estatuto Social; entretanto, qualquer dos
acionistas poderá propor medidas liminares, executórias ou outro tipo de provimento judicial que possam ser necessários em caso de urgência, bem
como para a instauração compulsória do juízo arbitrai. §11º - Sem prejuízo à validade deste compromisso de arbitragem, os acionistas elegem o foro
da Comarca de São Paulo/SP, e renunciam expressamente a qualquer outro, se e quando sua atuação for necessária exclusivamente para a finalidade
de: (a) fazer valer as obrigações para as quais haja disponibilidade imediata de execução judicial; (b) obter ordens de execução específica ou liminar
de natureza preventiva, temporária ou permanente, tais corno prestar garantia de instância para um procedimento de arbitragem a ser iniciado Ou já
em andamento e/ou garantir a existência e eficácia do processo de arbitragem; e/ou (c) processar uma solicitação de execução específica ou de outra
ordem, estando, desde já, acordado que, uma vez obtida a execução específica ou uma outra ordem, a Câmara de Arbitragem a ser instalada ou já
instalada, conforme o caso, reassumirá integral e exclusiva jurisdição para decidir sobre todas e quaisquer questões, quer relativas a procedimento,
quer relativas a mérito, que possam ser ensejado a solicitação da ordem ou da execução específica, sendo o respectivo processo judicial suspenso até
que a Câmara de Arbitragem pronuncie uma decisão parcial ou definitiva sobre a questão. O processo de qualquer ação judicial de acordo com esta
cláusula não resultará em renúncia à arbitragem ou à jurisdição da Câmara de Arbitragem.
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Damares diz na ONU que Abrace
o Marajó será modelo na Amazônia
Os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) revisaram para
3,7% a alta da inflação brasileira em 2021. Em dezembro
do ano passado, a inflação para
este ano tinha sido projetada
pelo Ipea em 3,5%.
A pesquisadora do Grupo de
Conjuntura do Ipea Maria Andréia Lameiras, autora do estudo, disse à Agência Brasil que
dois fatores influenciaram na
revisão: a alta das commodities (produtos agrícolas e minerais comercializados no mercado internacional) e a depreciação cambial do real frente
ao dólar.
Ela explicou que, nos dois
primeiros meses de 2021, algumas commodities, principalmente as energéticas, petróleo
e alguns grãos, elevaram os preços no mercado exterior, contrariando a expectativa de estabilidade prevista para o período. “A gente já sabia que aquela desaceleração que estava esperando para os alimentos, já
agora em janeiro e fevereiro,
só ia acontecer um pouco depois. Tanto que, em janeiro, o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alimentos,
que desacelera em relação a
dezembro, ainda foi alto para o
mês de janeiro.”
Maria Andréia acrescentou
que, em janeiro de 2021, ocorreu uma desvalorização cambial maior que em dezembro, o
que gerou uma pressão do câmbio com impacto nos alimentos e nos demais bens. “Basicamente foi isso: a gente mudou a nossa previsão de alimentos e de outros bens, por conta
desse câmbio e da elevação das
commodities”, afirmou.
Esses dois fatores fizeram
subir a inflação dos alimentos
e dos demais bens livres de 3%
para 4,4% e de 2,7% para 3%,
respectivamente.
Serviços
Em contrapartida, os pesquisadores diminuíram a expectativa de inflação de serviços,
porque apesar de um crescimento econômico esperado para
2021, ele vai ficar menor do que
o projetado em dezembro. No
último mês de 2020, o Ipea projetou para o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens
e serviços produzidos no país)
alta de 4,5% - número que será
revisado em março.
Além disso, o aumento no
número de casos de covid-19
e o ritmo ainda lento da imunização da população impediram
o esperado relaxamento das
medidas de isolamento social
no primeiro trimestre. “Com
isso, esse espaço para recomposição de preços de serviços
vai ficar menor, porque a gente
ainda vai ter uma demanda contida nesse segmento”.
As estimativas de inflação

para os serviços livres, que englobam advogados, médicos,
cabeleireiro, empregada doméstica, recreação, entre outros gastos, exceto educação,
recuaram de 4% para 3,6%.
Apesar da queda, o segmento
deve encerrar o ano com variação acima da observada em
2020 (1,8%), o que representa o principal fator de alta do
IPCA em 2021, destacou o
Ipea, na Nota de Conjuntura
sobre inflação.
“As pessoas ainda estão
com muito medo do contágio.
Algumas cidades estão voltando a ter lockdown (confinamento) e isso vai bater no preço dos serviços, porque a primeira coisa que fecha nesses
lugares são comércio e serviços”, disse a pesquisadora.
“Isso vai gerar uma pressão de
aumento de preços menor, porque isso está muito relacionado à demanda”.
Preços administrados
Já no caso dos preços administrados, a alta projetada
agora de 4,4% superou a inflação estimada em dezembro de
2020, de 4%. Os preços administrados devem exercer maior pressão sobre a inflação
neste ano devido à incorporação dos reajustes não ocorridos no ano passado e, também,
à desvalorização do real e à alta
mais acentuada do petróleo no
mercado externo.
A demanda por petróleo
tem sido grande no mercado internacional devido ao frio no
Hemisfério Norte e isso afeta
o preço do barril, com reflexos no Brasil, observou a autora do estudo.
Os planos de saúde regidos
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) já sofreram reajustes que não foram
dados no ano passado por causa da pandemia e terão novo
aumento na data de aniversário
do contrato. A gasolina, por sua
vez, registrou altas consecutivas no mês de fevereiro, lembrou Maria Andréia.
Também são esperados reajustes nas tarifas de energia elétrica, já que muitas concessionárias sofreram prejuízos no ano
passado, e no transporte público.
A pesquisadora lembrou que a
pandemia provocou queda significativa no fluxo de pessoas o que
levou à falência de empresas de
transporte. Por isso, segundo
ela, a pressão por aumento será
maior nesse segmento.
As estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) são de variação de 3,4% em 2021, pressionado pelos preços administrados, especialmente energia
elétrica e transporte público.
Os alimentos em domicílio
devem ter alta de 4,7% este
ano, bem abaixo dos 18,9% do
ano passado. (Agencia Brasil)

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse, durante sua participação na 46ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas
(ONU), que o programa Abrace o Marajó é o novo modelo
de desenvolvimento sustentável do Brasil na Amazônia, com
ênfase na proteção da floresta
e principalmente de quem vive
nela. Além de Damares, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participou
da reunião.
Segundo Damares, o governo brasileiro está cuidando não
apenas da Amazônia, mas também da população que vive no bioma. “Com o Abrace o Marajó,
por exemplo, vamos investir
mais de US$ 900 milhões até
2023”, disse.
A ministra disse que a covid-

da família e da vida a partir da concepção. “Continuaremos a trabalhar nos direitos humanos para
todos, tanto no Brasil quanto em
qualquer lugar no mundo”, disse.
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Ipea revisa projeção
de inflação em 2021
para 3,7%

19 impôs grandes desafios ao
mundo inteiro na área de direitos humanos especialmente entre os grupos mais vulneráveis.
“Para encarar essa realidade, o
governo brasileiro apresentou
planos de contingência, estruturados nos eixos saúde, proteção
social e proteção econômica, vi-

sando atender a necessidade de
idosos, pessoas em situação de
rua, pessoas com deficiência, família em localidades urbanas vulneráveis, além dos povos em comunidades tradicionais”, disse.
Damares também reiterou
que o Brasil continua firme na defesa da democracia, da liberdade,

Espaço indispensável
O chanceler Ernesto Araújo
disse, durante a sessão, que o
Brasil valoriza o conselho como
espaço indispensável onde “nações soberanas podem debater
as questões mais urgentes dos
direitos humanos no mundo”.
“Reafirmamos nossa determinação em conjunto com todas as nações para trabalharmos para uma ordem internacional que honre os padrões
estabelecidos na Declaração
Universal e em outros tratados
internacionais de direitos humanos em face dos desafios
do presente”, disse o ministro.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro diz que troca na Petrobras
é natural e prega previsibilidade
O presidente Jair Bolsonaro
defendeu na terça-feira (23) a
troca de comando na Petrobras
e disse que houve acusações infundadas de interferência na
companhia. Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro também comemorou a recuperação
das ações da estatal na Bolsa de
Valores brasileira.
“Eu queria cumprimentar a
todos aqueles que não se deixaram levar pelas falácias da mídia. Cumprimentar que a Petrobras já recuperou 10% no dia de
hoje (terça-feira). As acusações,
como sempre infundadas, duraram poucas horas. É natural,
quando se tem um contrato ou

se tem um prazo para acabar um
mandato, ela seja reconduzido ou
outro seja colocado em seu lugar.
Saiu um bom gestor e está entrando um outro excelente gestor, no
caso Silva e Luna”, afirmou durante cerimônia de apresentação da
Agenda Prefeito + Brasil.
Na segunda-feira (22), as
ações preferenciais da Petrobras, que dão prioridade na distribuição de dividendos, caíram
cerca de 21% na B olsa, com a
repercussão do anúncio de substituição do presidente da empresa. Já na tarde de hoje, as ações se
recuperaram, chegando a registrar
alta de 9,5% nos papeis preferenciais. Na última sexta-feira (19),

o presidente anunciou a indicação
do general Joaquim Silva e Luna
par assumir a presidência da Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco, que está no cargo
desde o início do governo.
A Petrobras é uma empresa
pública de capital misto, mas seu
controle acionário é da União,
que tem direito a indicar o principal gestor da companhia. Agora, cabe ao Conselho de Administração da estatal referendar o
nome enviado pelo governo.
Ainda em seu discurso no Planalto, Bolsonaro defendeu mais
previsibilidade da empresa.
“Nós não temos uma briga
com a Petrobras. Nós queremos,

sim, que cada vez mais ela possa
nos dar transparência e também
previsibilidade. Não precisamos
esconder reajustes ou seja lá o
que for que integra o preço dos
combustíveis”, afirmou.
Os preços praticados nas refinarias da Petrobras são reajustados de acordo com a taxa de
câmbio e a variação do preço
internacional do petróleo, negociado em dólar. Desde janeiro, a
Petrobras já reajustou três vezes
o preço do diesel e quatro vezes o
da gasolina . Para conter o aumento, o governo federal anunciou a
isenção de todos os impostos federais sobre o diesel e o gás de
cozinha. (Agencia Brasil)

Comissões do Senado voltam às
atividades após um ano paradas
Depois de um ano inteiro
sem funcionar devido à pandemia do novo coronavírus, que
levou os senadores a se reunirem apenas remotamente, as comissões permanentes voltaram
às atividades em 2021. Das 13
existentes, sete voltaram a funcionar na terça-feira (23). Mais
três retomam as atividades nesta quarta-feira.
Em 2020, projetos que deveriam passar pelas comissões
foram direto ao plenário da
Casa. Com isso, muitos senadores reclamaram que não houve
tempo e oportunidade suficientes para discutir certos projetos,
como o da venda de terras para
estrangeiros, aprovado em dezembro.
Na terça-feira serão instaladas as comissões de Assuntos
Econômicos (CAE), de Educação, Cultura e Esporte (CE), de
Serviços de Infraestrutura (CI),

de Assuntos Sociais (CAS) e de
Direitos Humanos (CDH). À tarde estão marcadas as instalações
das comissões de Relações Exteriores (CRE) e Senado do Futuro (CSF).
Nesta quarta-feira (24) reúnem-se as comissões de Meio
Ambiente (CMA), de Desenvolvimento Regional e Turismo
(CDR) e de Ciência e Tecnologia (CCT), todas na parte da manhã. O retorno das comissões
seguirá os moldes das sessões
deliberativas de plenário, de forma semipresencial. Ou seja, a
reunião será realizada na sala
reservada às comissões, com a
presença dos senadores que se
sentirem aptos a acompanhar. Os
demais integrantes das comissões que preferirem participar
por videoconferência, também
poderão fazê-lo.
“Aos poucos, vamos iniciar
o trabalho das comissões no Ple-

nário 3, onde funciona a Comissão de Constituição e Justiça,
que tem um aparato tecnológico para fazer também reuniões
semipresenciais. Então, prevalece a regra do ano passado: a prioridade dos projetos que venham diretamente ao plenário,
permitindo que outras propostas
possam ser debatidas nas comissões da Casa, com o início das
atividades nessas comissões”,
disse o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco.
Os integrantes de cada comissão seguirão a indicação dos
líderes de cada partido, mas dependerão da proporcionalidade
da bancada. Ou seja, o partido
com mais senadores terá mais
vagas nas comissões. As maiores comissões, como a de
Educação (CE) e a de Assuntos Econômicos (CAE), têm 27
senadores cada. Já as menores,
como a de Meio Ambiente

(CMA), a de Desenvolvimento
Regional (CDR) e a de Ciência
e Tecnologia (CCT), têm 17 senadores cada.
Os presidentes de cada comissão serão escolhidos justamente no dia de sua instalação, ou
seja, hoje e amanhã. A escolha do
presidente e do vice de cada colegiado ocorrerá em votação secreta. É comum que os líderes busquem entendimento para que seja
escolhido um nome de consenso,
geralmente referendado como
presidente pelos demais participantes da comissão.
Entre outras funções, as comissões realizam audiências públicas e fiscalizam as políticas
governamentais no âmbito de
suas temáticas. Em muitas situações a comissão pode, inclusive, votar projetos em caráter terminativo sem a necessidade de
passar pela análise do plenário.
(Agencia Brasil)

Pacheco defende compra direta de
vacinas de covid-19 pelos estados
Projeto de lei (PL 534/
2021) apresentado na terça-feira (23) pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEMMG), abre caminho para a compra de vacinas contra o novo coronavírus por empresas privadas
e pelo Distrito Federal, estados
e municípios.
Assim como no caso de entes públicos, a ideia inicial é que
doses adquiridas por pessoas jurídicas de direito privado sejam
integralmente doadas ao Programa Nacional de Imunizações
(PNI). Sobre a aquisição diretamente para comercialização ou
utilização das empresas, o texto
prevê a possibilidade só após a
vacinação dos grupos definidos
como prioritários.
Pacheco disse que confia no
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. “Não é recado algum
para o Ministério da Saúde.
Identifiquei uma grande evolução na gestão, inclusive em relação às vacinas. Números muito concretos em relação à produção nacional e importação por

outros laboratórios. Eu confio na
palavra do ministro da Saúde. O
que estamos buscando é colaborar. As imposições feitas por
essas indústr ias farmacêuticas
são realmente muito restritivas, são muito duras para quem
contrata a aquisição dessas vacinas. Isso tudo tem que ser
levado em consideração. Nós
precisamos ter vacinação no
Brasil o mais rapidamente
possível. A participação da iniciativa privada, inclusive com a
filantropia, precisa de um permissivo legal”, defendeu.
Rodrigo Pacheco disse que,
ao logo do debate, o projeto deverá sofrer alterações nos plenários do Senado e da Câmara.
Alguns parlamentares defendem, por exemplo, que empresas privadas doem para o Sistema Único de Saúde (SUS)
apenas a metade das vacinas adquiridas. O restante poderia ser
comercializado por laboratórios
particulares.
“Haverá um amadurecimento no processo. Eventualmente,

pode-se entender 50% para uso
privado e 50% para o SUS. Mas
minha ideia central é que seja
100% para o SUS, para que a iniciativa privada possa participar
no primeiro momento, colaborando com o Estado brasileiro,
adquirindo vacinas para o programa de priorização universal do
país. Uma vez imunizados os prioritários, aí sim, ter uma regra
de mercado. Essa ideia permite
ganhar mais escala da vacinação,
preservando o critério de não
privilegiar ninguém por sua capacidade economia ou posição
social”, avaliou.
Ainda segundo o PL 534/
2021, estados, Distrito Federal
e municípios — e não apenas a
União — ficariam “autorizados
a assumir os riscos referentes
à responsabilidade civil em relação a eventos adversos pósvacinação”. Mas isso vale apenas para imunizantes registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou autorizados temporariamente para
uso emergencial.

“A escassez da oferta de vacinas, somada à necessidade de
acelerar o processo de imunização não nos autoriza a dispensar
nenhuma oportunidade de aquisição. Nesse sentido, propomos que
a legislação autorize que possa o
ente público assumir riscos e responsabilidades decorrentes de
eventos adversos pós-vacinação,
viabilizando, assim, o atendimento às condições atualmente impostas pelos fornecedores”, destacou o presidente do Senado.
Ao ser recebido pela segunda vez, nesta semana, pelo presidente do Senado em Brasília,
o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, defendeu que governadores também
sejam autorizados a adquirir os
imunizantes contra o novo coronavírus diretamente, mas com
verba federal.
Segundo Casagrande, há um
consenso entre os governadores
de estado de que a medida daria
mais celeridade no processo de
imunização da população.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

