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Dívida pública sobe em janeiro
e atinge R$ 5,06 trilhões
Depois de ultrapassar a barreira de R$ 5 trilhões em dezembro, a Dívida Pública Federal continuou a subir em janeiro. No mês passado, o indicador encerrou em R$ 5,06
trilhões, com alta de 0,99% em
relação a dezembro. A informação foi divulgada na quarta-feira(24) pelo Tesouro Nacional.
A dívida pública mobiliária
em títulos federal interna subiu
1,16% passando para R$ 4,821
trilhões. No mês passado, o governo emitiu R$ 25,41 bilhões
a mais do que resgatou. Além
disso, houve a incorporação de
R$ 29,92 bilhões em juros,
quando o governo reconhece

SP restringe circulação noturna para
evitar propagação da covid-19
Página 2

Bolsonaro sobrevoa cheias no Acre
e anuncia medidas de socorro
Página 4

EUA
apresentam
candidatura
para voltar a
conselho da
ONU
Os Estados Unidos (EUA)
vão concorrer a um assento no
Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas (ONU), anunciou na
quarta-feira (24) o chefe da
diplomacia norte-americana,
Antony Blinken, lembrando o
abandono da política da “cadeira vazia” seguida pela administração Trump.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite
chuvosas.

Manhã

Tarde

27º C
21º C

Foto/Marcelo Camargo/ABr

O Ministério da Saúde apresentou na quarta-feira (24) o
quantitativo de distribuição dos
3,2 milhões de doses de vacinas
contra a covid-19 entregues na

terça-feira (23) à pasta pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan. Do total recebido, 2 milhões de doses são da
vacina da AstraZeneca/Oxford,

EURO
Compra: 6,58
Venda:
6,58

parceria com a Escola de Governo do Estado de São Paulo
(EGESP), tem como objetivo
difundir o conhecimento sobre
os processos de realização e a
importância das audiências públicas, que atendem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Página 2

Fiocruz desenvolve teste
que identifica variantes
do novo coronavírus
Receita libera programa da
declaração do Imposto de
Renda 2021

importadas da Índia, e 1,2 milhão, do imunizante do Instituto
Butantan. A distribuição dos imunizantes deve ocorrer nos próximos dias.
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Esporte

Apan/Eleva/Blumenau
e Minas Tênis Clube
fazem jogo isolado
A nona rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 20/21 segue nesta quinta-feira (25) com um
jogo isolado. Apan/Eleva/Blumenau (SC) e Minas Tênis Clube (MG) duelam nesta quinta, às
19h, no ginásio Sebastião Cruz,
em Blumenau (SC), com transmissão ao vivo do SporTV 2.
Mandante nessa partida, a
equipe de Blumenau é a sexta colocada, com 27 pontos
depois de nove vitórias e 10
derrotas. O time de Belo Horizonte ocupa a quarta posição.
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Brasileiros vencem
provas do NJCAA,
nos Estados Unidos
Dois brasileiros foram
campeões neste fim de semana da 6ª região indoor da National Junior College Athletic Association (NJCAA), em
Pitsburgo, no Kansas, Estados Unidos. O paulista Alan
Christian de Falchi venceu o

Mitsubishi Cup confirma
22ª temporada consecutiva
com a realização de 21 provas

Noite

Foto/Divulgação

No próximo dia 10 de abril,
os veículos de competição especialmente produzidos pela Mitsubishi Motors estarão alinhados no
pórtico de largada, prontos para
levantar muita poeira, tirar as quatro rodas do chão e para oferecer
a pilotos, navegadores e equipes
uma experiência exclusiva, repleta de velocidade e adrenalina.
A data marca a abertura da 22ª
temporada da Mitsubishi Cup,
rally cross-country de velocidade
promovido pela marca dos três diamantes, que contará com sete etapas e 21 provas.
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arremesso do peso e a mineira Ana Caroline Miguel
da Silva foi campeã do
peso e do martelete, ambos
representando o Barton
Community College, em
Great Bend, também no
Kansas.
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Guilherme Samaia
disputará sua
segunda temporada
na Fórmula 2

Franco é o terceiro maior pontuador do campeonato

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,33
Venda:
5,58

A Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão (SPOG) faz
nesta quinta-feira, 25, a primeira etapa do 1º Encontro Sobre
Audiências Públicas em Processos de Planejamento da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022. A ação, realizada em
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Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,42
Venda:
5,42

Governo de SP promove
encontro para discutir
audiências públicas sobre
a LDO 2022
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As plataformas digitais
cresceram cinco vezes ao longo da última década, oferecendo oportunidades a alguns, mas
também afetando os direitos
trabalhistas, alertou na terçafeira (23) a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
De aplicativos como o
Uber, e mercados virtuais,
como o UpWork, que conectam
trabalhadores informais a clientes, a programas que permitem
que os empregadores supervisionem seus funcionários, as
plataformas digitais transformam a natureza do trabalho, disse a OIT - agência da Organização das Nações Unidas (ONU).
“Em seu melhor aspecto, essas plataformas oferecem novas
oportunidades”, disse Guy Ryder, chefe da OIT, que entrevistou 12 mil trabalhadores de 100
países, 70 negócios e 16 empresas no primeiro relatório detalhado da economia de plataformas da entidade.
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Começa distribuição de
3,2 milhões de doses da
vacina contra covid-19

Foto/ Raphael Guilherme Moser

OIT: trabalho
digital cresce
5 vezes e
ameaça
direitos
trabalhistas

gradualmente os juros que
incidem sobre a dívida.
A dívida pública externa caiu
de R$ 243,45 bilhões em dezembro para R$ 237,88 bilhões em
janeiro. Apesar de o dólar ter subido 5,37% no mês passado, o
vencimento de R$ 18,59 bilhões
em títulos brasileiros em circulação no mercado externo contribuiu
para a redução do indicador.
Tradicionalmente, os resgates superam as emissões de títulos em janeiro porque, no primeiro mês de cada trimestre,
ocorre a concentração de vencimentos de papéis prefixados
(com taxas definidas antecipadamente).
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Faltando pouco mais de um
mês para o início da temporada
2021 da Fórmula 2, a equipe Charouz Racing System anunciou na
segunda-feira (22) a sua dupla de
pilotos para o campeonato que
começa no final de semana de 25
a 27 de março em Sakhir, no
Bahrein. O brasileiro Guilherme

Samaia e o alemão David Beckmann pilotarão os carros do
time sediado em Zebrak, cidade próxima de Praga, na República Tcheca.
Aos 24 anos de idade, Samaia parte para sua segunda
temporada na categoria de
acesso à Fórmula 1. Página 6
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SP restringe circulação noturna para
evitar propagação da covid-19
Por causa do grande número
de pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs)
destinadas à covid-19, que chegou a bater recorde esta semana, o estado de São Paulo vai restringir a circulação das 23h às
5h, diariamente. O objetivo é
diminuir a propagação do coronavírus.
A medida entra em vigor a
partir desta sexta-feira (26) e vai
até o dia 14 de março. Ela é válida para todos os 645 municípios do estado. Caso julgue ne-

cessário, cada prefeito poderá
intensificar as medidas, restringindo ainda mais a circulação das
pessoas. Uma força-tarefa, formada pela Polícia Militar, Procon e vigilâncias sanitárias, ficará responsável pela fiscalização, com blitze sendo feitas em
alguns locais do estado. A população também pode denunciar
violações a essa medida e avisar
sobre festas clandestinas pelo
telefone 0800-771-3541, que é
gratuito. Multas poderão ser
aplicadas para quem infringir a

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)
Na nota de ontem, onde se lê vereador Murilo, leia-se DANILO (PODEMOS ex-PTN) ‘do Posto de Saúde’ da região da Vila
Maria (Zona Norte). A obrigação ética e moral de quem vive do
jornalismo e do colunismo de política é corrigir imediatamente.
Pelo menos era assim no Século 20 ...
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Assim como o ex-prefeito e atual governador (SP) João Doria (ambos PSDB), o reeleito Bruno Covas poderá usar do eufemismo “toque de restrição” no lugar de “toque de recolher”, que
lembra ambientes de conflitos e guerras civis e militares, nos
quais as punições esperam nas ruas
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
O valor das ações do REPUBLICANOS e outros partidos da
atual composição da Mesa Diretora do maior Parlamento estadual brasileiro tão em alta. Até o dia 15 março vão bater o chamado “Touro de Ouro”, quando as Bolsas batem recordes nas altas.
Até lá, tem deputado trucando
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB) sacou do ‘bolso do colete’ um eufemismo poderoso. Ao anunciar o ‘toque de recolher’ em regiões do
nosso Estado, usou “toque de restrição”. Restringir ou conter (23h
às 5h) não é uma prisão com punição. É não dar mole pras variantes do Covid 19. É simples assim
.
CONGRESSO (BRASIL)
O deputado-presidente da Câmara Federal Arthur Lira (PP)
articulou e tá realizando rapidamente a regulamentação do artigo
53 da Constituição. Daqui pra frente, os 512 colegas não mais
serão presos por ordem de um só ministro do Supremo. O nome
disso é corporativismo reativo
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Jair Bolsonaro deve usar o seu bate papo - ao vivo pelos meios digitais de comunicação via Internet - das quintas-feiras pra
dizer às famílias dos agora 250 mil mortos por Covid 19 que
“DEUS Acima de Todos” não é só uma logomarca de um governo. São as ações e agora as vacinas
.
PARTIDOS (BRASIL)
No PATRIOTA (ex-PEN), do ‘meu peixe’ - apelido de quando
era deputado na Assembleia (SP) pelo PSC Adilson Barroso - o
Presidente da República Jair Bolsonaro só não vai dominar o partido e mandar tudo se não quiser. E o Barroso não se importa
com alguns filiados pensam disso
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
O Superior Tribunal de Justiça não tá dominado, como afirmam adversários e inimigos, pela família Bolsonaro, só porque o
caso (quando era deputado na Assembleia - Rio) das ‘rachadinhas’ do filho Flávio (atual senador) teve anulada a quebra do sigilo bancário. Faz parte do processo
.
H I S TÓ R IA S
E se o ex-Presidente norte-americano Trump for candidato
ao Senado em 2020 e numa onda de votos ele transformar as bancadas republicanas em maiorias, não só no Senador como na Câmara dos Representantes (deputados) ? Ele seria novamente candidato à Presidência 2024 ?
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Aumento nos casos
Na última segunda-feira
(22), o estado de São Paulo bateu recorde de casos de covid19. Nessa data, atingiu-se o maior número de pessoas internadas

em UTIs destinadas à doença
desde o início da pandemia, com
um total de 6.410 pessoas internadas em estado grave. Até então, o número mais alto de ocupação de leitos de UTI havia sido
6.257, número alcançado em julho do ano passado. Hoje, pelo
terceiro dia consecutivo, o estado atingiu mais um recorde, com
6.657 pessoas internadas em estado grave no estado. Já há cidades no interior que estão com
100% de ocupação dos leitos para

covid-19, sem capacidade para
atender mais nenhum doente.
“Na última semana estamos
observando aumento importante no número de novas internações no estado de São Paulo”,
disse o coordenador do Centro
de Contingência do Coronavírus
em São Paulo, Paulo Menezes.
Segundo ele, a média móvel de
novas internações cresceu cerca de 10% essa semana em relação à semana anterior e tem batido recordes sucessivos nos úl-

timos dez dias. Isso se deve, em
parte, diz o Centro de Contingência, pelas variantes do novo
coronavírus que já estão circulando em todo o estado.
“É muito preocupante o que
está ocorrendo, e as medidas que
estamos tomando são totalmente necessárias para o enfrentamento da pandemia”, disse João
Gabbardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo.
(Agência Brasil)

Governo de SP distribui mais
900 mil doses da vacina do
Butantan para o Brasil
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determinação.
Sem essas ações, o Centro de
Contingência estima que, em 22
dias, o estado de São Paulo teria
um esgotamento de leitos de
UTI para tratamento de pacientes de covid-19.

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (24) o
envio de 900 mil doses da vacina do Instituto Butantan contra
o novo coronavírus ao Programa Nacional de Imunizações
(PNI) do Ministério da Saúde.
Com isso, o total de vacinas entregues pelo Butantan ao PNI
chega a 11,9 milhões desde 17
de janeiro.
“Até o dia 5 de março chegaremos à marca de 15 milhões
e 400 mil doses distribuídas da
vacina do Butantan. E até 30 de
abril estaremos entregando 46
milhões de doses para o Siste-

ma Nacional de Imunizações do
Ministério da Saúde”, disse Doria. No total, serão 6,7 milhões
de doses no período de 5 de fevereiro a 5 de março.
Na terça-feira (23), o Instituto Butantan fez a distribuição
de 1,2 milhão de doses da vacina. Para 25, 26 e 28 de fevereiro ainda estão previstas liberações de 600 mil doses diárias.
Desta forma, até domingo, São
Paulo fornecerá um total de 3,9
milhões de doses ao PNI.
Logo início de março o IB
vai disponibilizar mais 1,7 milhão de vacinas para a imuniza-

ção do país, estando previstas
remessas de 600 mil doses no
dia 02/03, de 500 mil em 04/03
e de mais 600 mil para 05/03.
Na soma total, serão 5,6 milhões de frascos desde ontem até
5 de março.
No dia 5 de fevereiro, o Butantan já havia distribuído 1,1 milhão de doses. Portanto, apenas no
período de um mês, entre 05/02 e
05/03, o instituto fornecerá o total de 6,7 milhões de vacinas. Somadas ao lote de 8,7 milhões entregues em janeiro, já são 15,4
milhões de doses para vacinação
de brasileiros em todo o país.

As doses enviadas ontem e
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 o que corresponde a 90% de todas as vacinas
usadas na rede pública do país e
vem criando uma força-tarefa
para seguir envasando, em ritmo
acelerado, doses para a entrega
ao PNI. Uma das ações do Butantan foi, por exemplo, dobrar
seu quadro de funcionários para
atender a urgência necessária
para o momento.

Centro de Mídias de São Paulo
está selecionando professores
O Centro de Mídias de São
Paulo (CMSP) está selecionando professores para fazer
parte de sua equipe. As vagas
são destinadas a docentes que
desejem lecionar as aulas remotas de Geografia, Biologia,
Química e Física transmitidas pela plataforma e na TV.

Os escolhidos terão a jornada cumprida integralmente no
CMSP, na capital e direito à
gratificação de atividade pedagógica.
A seleção será pelo Banco de
Talentos da Secretaria Estadual
de Educação de São Paulo. As
etapas do processo podem ser

encontradas no site do Banco de
Talentos na seção Processos
Seletivos em Andamento > Professor do Centro de Mídias. Os
requisitos mínimos são:
Ser titular de cargo de professor do quadro do magistério
• Ter concluído estágio probatório

• Obter anuência do superior hierárquico
• Não estar em procedimento de aposentadoria
• Disponibilidade para trabalhar presencialmente, em jornada integral, nas dependências da
Seduc na Rua João Ramalho,
1546, bairro Perdizes da capital.

Governo de SP promove encontro
para discutir audiências públicas
sobre a LDO 2022
A Secretaria de Projetos,
Orçamento e Gestão (SPOG) faz
nesta quinta-feira, 25, a primeira etapa do 1º Encontro Sobre
Audiências Públicas em Processos de Planejamento da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022. A ação, realizada em
parceria com a Escola de Governo do Estado de São Paulo
(EGESP), tem como objetivo
difundir o conhecimento sobre
os processos de realização e a
importância das audiências públicas, que atendem a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
O evento online tem como
tema “Audiências públicas em
processos de planejamento” e é
aberto ao público em geral. A
transmissão será feita a partir das
14h, no canal da Egesp no YouTube: http://www.youtube.com/
escoladegovernosp. A participação é aberta.
O objetivo deste encontro é
apresentar a importância da au-

diência pública para ampliar o
debate popular para a formulação de propostas que visam o
bem comum de todos os paulistas. Esta etapa antecede a realização de audiências públicas
na primeira quinzena de abril
para a elaboração da LDO
2022. É quando o cidadão pode
indicar o que ele considera prioridade para que o Estado invista no ano seguinte.
“Aproximar os programas de
Governo dos cidadãos é o grande compromisso ao realizar Audiência Pública para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. As
sugestões vindas da sociedade
são determinantes na construção
de um orçamento com responsabilidade social e fiscal para o
próximo exercício”, diz o Secretário de Projetos, Gestão e
Orçamento do Governo do Estado, Mauro Ricardo.
A “live” contará com a parti-

cipação de João Gomes, Diretor do Departamento de Processos de Planejamento, órgão que
organiza as audiências públicas
no estado, e do Assessor Técnico da SPOG, Maurício Hoffmann, que apresentarão o assunto e aprofundarão o entendimento sobre o funcionamento das
audiências públicas.
A segunda parte do encontro
acontecerá no dia 9 de março, às
14h, e será composta por uma
oficina destinada aos servidores
da rede de Planejamento e Gestão do Plano Plurianual (PPA),
como os coordenadores de Grupos Setoriais de Planejamento,
Orçamento e Finanças, gerentes
de programa e gerentes de produto, bem como servidores que
atuam nas áreas de Planejamento e Orçamento.
“A participação do cidadão é
indispensável nesta fase em que
serão definidas as diretrizes orçamentárias para 2022. Por

meio da audiência pública da
LDO será possível identificar as
ações de maior impacto para o
desenvolvimento das regiões e
do Estado”, afirma João Gomes.
A oficina “Audiência Pública LDO 2022” visa oferecer
instrumentos para que os participantes dos grupos de trabalho
se apropriem do processo e dos
resultados das audiências públicas, bem como expandir o conhecimento da equipe técnica
responsável pela organização das
audiências sobre as necessidades dos órgãos setoriais e sobre
a adequação do modelo adotado.
“A oficina será destinada a
oferecer orientações e instrumentos para que os nossos parceiros estaduais otimizem o
aproveitamento dos resultados
da Audiência Pública da LDO,
integrando-os no planejamento
das secretarias e órgãos nos
quais atuam”, complementa o
Diretor.

São Paulo registra 2 milhões de casos
e 58,5 mil óbitos por coronavírus
O Estado de São Paulo registrou na quarta-feira (24)
58.528 óbitos e 2.002.640 casos confirmados durante toda
a pandemia.
Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19,

1.786.558 pessoas estão recuperadas, sendo que 198.315 foram internadas e tiveram alta
hospitalar.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 69,3% na
Grande São Paulo e 69% no Es-

tado. O número de pacientes internados é de 14.371, sendo
7.714 em enfermaria e 6.657 em
unidades de terapia intensiva, conforme dados de quarta-feira.
Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infec-

tada, sendo 625 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada
também
em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Dívida pública sobe em janeiro
e atinge R$ 5,06 trilhões
Depois de ultrapassar a barreira de R$ 5 trilhões em dezembro, a Dívida Pública Federal
continuou a subir em janeiro. No
mês passado, o indicador encerrou em R$ 5,06 trilhões, com
alta de 0,99% em relação a dezembro. A informação foi divulgada na quarta-feira(24) pelo
Tesouro Nacional.
A dívida pública mobiliária
em títulos federal interna subiu
1,16% passando para R$ 4,821
trilhões. No mês passado, o governo emitiu R$ 25,41 bilhões
a mais do que resgatou. Além
disso, houve a incorporação de

R$ 29,92 bilhões em juros,
quando o governo reconhece
gradualmente os juros que incidem sobre a dívida.
A dívida pública externa caiu
de R$ 243,45 bilhões em dezembro para R$ 237,88 bilhões
em janeiro. Apesar de o dólar ter
subido 5,37% no mês passado,
o vencimento de R$ 18,59 bilhões em títulos brasileiros em
circulação no mercado externo
contribuiu para a redução do indicador.
Tradicionalmente, os resgates superam as emissões de títulos em janeiro porque, no pri-

meiro mês de cada trimestre,
ocorre a concentração de vencimentos de papéis prefixados
(com taxas definidas antecipadamente). No entanto, nos últimos
meses, o Tesouro tem emitido
mais títulos públicos para recompor o colchão da dívida pública (reserva financeira usada
em momentos de turbulência),
que foi parcialmente consumido no início da pandemia do
novo coronavírus.
Em janeiro, o Tesouro emitiu R$ 155,354 bilhões, acima
de R$ 150 bilhões pelo quinto
mês consecutivo. No entanto,

os resgates somaram R$
129,94 bilhões, impulsionados
principalmente pelo vencimento de R4 43,2 bilhões em títulos prefixados.
Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros.
Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic (juros básicos da economia),
a inflação, o dólar ou ser prefixada (definida com antecedência). (Agencia Brasil)

Vendas da indústria de máquinas
tem alta de 38,5% em janeiro
As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos totalizaram no mês de janeiro R$ 12,5 bilhões, resultado 38,5% superior ao registrado no mesmo mês de 2020,
e o melhor para um mês de janeiro desde 2015, quando o
setor havia faturado R$ 13,2
bilhões. Os dados, divulgados
na quarta-feira (24), são da
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipa-

mentos (Abimaq).
Da receita total de R$ 12,5
bilhões, R$ 9,6 bilhões foram
de vendas para o mercado interno brasileiro, resultado
50,8% superior a janeiro de
2020. “Dentre os segmentos
que sinalizaram aumento nas
vendas, destaque para máquinas agrícolas com avanço nas
empresas de todos os portes.
Outro segmento que tem colaborado para a alta das ven-

das internas é máquinas para
infraestrutura, incentivado, em
grande medida, pelo andamento do Programa de Parcerias
de Investimento (PPP)”, destacou a entidade, em nota.
Exportações
O setor vendeu ao exterior,
no mês de janeiro, R$ 545,8
milhões em equipamentos, montante 1,6% inferior ao registrado no mesmo mês de 2020. Em

relação a dezembro, as exportações foram 28,1% menores.
“As exportações de máquinas
e equipamentos sentiram fortemente a redução do comércio
global em razão da pandemia
em 2020. Após crescer 0,9%
em dezembro, as exportações
de máquinas recuaram 1,6%
em janeiro de 2021, em linha
com a sazonalidade de início de
ano”, ressaltou a entidade.
(Agencia Brasil)

Confiança do empresário do comércio
cai em fevereiro, diz CNC
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), recuou
1,5% na passagem de janeiro
para fevereiro deste ano, configurando a segunda queda conse-

cutiva do indicador. Na comparação com fevereiro de 2020, a
queda chegou a 18,5%.
Na comparação com janeiro, a
avaliação das condições atuais teve
queda de 3,1%, principalmente devido à opinião dos empresários sobre o
momento atual da economia (-4,8%).

As expectativas do empresário em relação ao próximo mês
caíram 1,6%, devido principalmente à confiança no setor do
comércio como um todo (1,9%). As intenções de investimento também recuaram (0,2%), queda puxada pela menor

intenção de contratação de funcionários (-3,2%).
Na comparação com fevereiro de 2020, as avaliações sobre o presente recuaram 29,2%,
sobre o futuro, 13,8% e as intenções de investimentos caíram 14,4%. (Agencia Brasil)

Receita libera programa da
declaração do Imposto de Renda 2021
A partir das 8h desta quintafeira (25), os contribuintes podem baixar o programa de preenchimento e de entrega da declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física 2021. O programa para computador estará disponível na página da Receita Federal na internet.
O prazo de entrega começará na próxima segunda-feira (1º),
às 8h, e irá até as 23h50min59s
de 30 de abril. Neste ano, o Fisco
espera receber entre 31.340.543
e 32.619.749 declarações. No ano
passado, foram enviadas
31.980.146 declarações.
Pelas estimativas da Receita
Federal, 60% das declarações

terão restituição de imposto,
21% não terão imposto a pagar
nem a restituir e 19% terão imposto a pagar.
Assim como no ano passado,
serão pagos cinco lotes de restituição. Os reembolsos serão
distribuídos nas seguintes datas:
31 de maio (primeiro lote), 30
de junho (segundo lote), 30 de
julho (terceiro lote), 31 de agosto (quarto lote) e 30 de setembro (quinto lote).
Declaração pré-preenchida
Disponível desde 2014 para
os contribuintes com certificação digital (chave eletrônica vendida por cerca de R$ 200), a de-

claração pré-preenchida do Imposto de Renda será ampliada em
2021. A partir de 25 de março,
os contribuintes com login no
Portal de Serviços Públicos do
Governo Federal (Portal Gov.br)
também passarão a receber o
documento preenchido, bastando confirmar as informações
antes de entregar para a Receita.
A novidade estará disponível exclusivamente no serviço
Meu Imposto de Renda, quando acessado pelo Centro de
Atendimento Virtual da Receita (e-CAC). O contribuinte poderá recuperar as informações no e-CAC, salvar na
nuvem e continuar nos outros

meios de preenchimento.
O contribuinte com declaração pré-preenchida precisará de
autorização para que o sistema
recupere as informações dos
dependentes. Quem tiver certificado digital pode acessar o serviço “Senhas e Procurações” e
cadastrar a procuração dos dependentes no e-CAC. Os contribuintes sem a chave eletrônica
poderão fazer o procedimento
no site da Receita Federal, no
serviço “Procuração para acesso ao e-CAC”, mas precisará
entregar os documentos dos dependentes na Receita Federal
para conferência e aprovação.
(Agencia Brasil)

Auxílio emergencial e criptomoedas
deverão ser declarados no IR
O contribuinte não isento de
Imposto de Renda que recebeu
auxílio emergencial no ano passado deverá estar atento. Previstas para serem publicadas na
quinta-feira (25) no Diário Oficial da União, as regras da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) 2021 estabelecem a obrigação de declarar o benefício assistencial recebido durante a pandemia de
covid-19. O prazo de entrega do
IRPF2021 começa na próxima
segunda-feira (1º) e vai até 30
de abril.
Pela primeira vez, o programa preenchedor dedicará espaço para a declaração de criptomoedas e de outros ativos eletrônicos. Quem fez o saque
emergencial de até R$ 1.045
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também
precisará informar o recebimento do dinheiro.
No caso do auxílio emergencial, tanto o auxílio cheio, de R$
600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), e do auxílio emergencial extensão, de R$ 300 (R$ 600
para mães solteiras), terão de ser
declarados por serem considerados rendimentos tributáveis de

pessoa jurídica. Quem recebeu
mais de R$ 22.847,76 de rendimentos tributáveis no ano passado e tiver sido contemplado
com o auxílio emergencial deverá devolver os valores do benefício.
A devolução do auxílio
emergencial está estabelecida
pela Lei 13.982, de abril de 2020.
Mais informações sobre como
devolver os recursos podem ser
obtidas na página do Ministério
da Cidadania na internet.
A declaração no Imposto de
Renda e a devolução do benefício vale tanto para o contribuinte principal como para os dependentes. Quem ganhou menos
que R$ 22.847,76 em rendimentos tributáveis em 2020 e recebeu auxílio emergencial está
isento da declaração do IRPF e
não precisa se preocupar. Para
quem não recebeu o auxílio, a
faixa de isenção foi mantida em
R$ 28.559,70 em rendimentos
tributáveis no ano passado.
O saque emergencial de R$
1.045 do FGTS, autorizado
como medida de alívio durante
a pandemia de covid-19, também
precisará ser declarado, como
todos os saques do Fundo de

Garantia. O dinheiro deverá ser
informado no campo “Rendimentos isentos e não tributáveis”. Por
se tratar de um rendimento isento, o FGTS não altera a base de
cálculo do IR, mas o valor deve
ser declarado para comprovar a
origem dos recursos.
Criptomoedas
Em relação aos ativos eletrônicos, o programa gerador
passará a ter três códigos para a
declaração desses bens. Na ficha
“Bens e direitos”, foi criado o
código 81 para bitcoins, 82 para
outras moedas digitais (ether,
XRP, bitcoin cash, tether, chainlink, litecoin e outras) e 83 para
os demais criptoativos (ativos
não considerados criptomoedas,
mas classificados como security tokens ou utility tokens).
Outras novidades
A declaração de 2021 trouxe outras novidades. O endereço de e-mail e o número de celular informados na ficha de
identificação poderão ser usados
pela Receita para comunicar a
existência de mensagens importantes. O conteúdo das mensagens, no entanto, só poderá ser

visto na caixa postal do contribuinte no e-CAC. A Receita lembra que não envia e-mails pedindo o fornecimento de informações fiscais, bancárias e cadastrais fora do e-CAC.
A partir da declaração deste
ano é possível enviar a informação de sobrepartilha sem a necessidade de retificar a declaração final de espólio da partilha
enviada anteriormente. Bastará
o contribuinte marcar, na ficha
espólio, que a operação se trata
de sobrepartilha.
Ao informarem os proventos
de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão, na ficha “Rendimentos isentos e
não tributáveis”, os declarantes
de mais de 65 anos terão o limite da parcela isenta calculado automaticamente, com os
valores excedentes transferidos na hora para a ficha “Rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica”.
A partir deste ano, os contribuintes poderão escolher contas
de pagamento para receberem a
restituição. Até agora, a Receita
só depositava os valores em contas correntes ou poupança.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

OIT: trabalho digital
cresce 5 vezes e
ameaça direitos
trabalhistas
As plataformas digitais cresceram cinco vezes ao longo da
última década, oferecendo oportunidades a alguns, mas também
afetando os direitos trabalhistas, alertou na terça-feira (23) a
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
De aplicativos como o Uber, e mercados virtuais, como o UpWork,
que conectam trabalhadores informais a clientes, a programas que
permitem que os empregadores supervisionem seus funcionários, as
plataformas digitais transformam a natureza do trabalho, disse a OIT agência da Organização das Nações Unidas (ONU).
“Em seu melhor aspecto, essas plataformas oferecem novas oportunidades”, disse Guy Ryder, chefe da OIT, que entrevistou 12 mil
trabalhadores de 100 países, 70 negócios e 16 empresas no primeiro
relatório detalhado da economia de plataformas da entidade.
“Há oportunidades para trabalhadores deficientes, para aqueles em localidades remotas. Existem indícios de que esses que
estão desempregados ou marginalizados podem encontrar um
caminho para o mercado de trabalho”, disse ele em entrevista à
Thomson Reuters Foundation.
A pandemia de covid-19 acelera a migração para uma economia digital, mudando a maneira como o trabalho foi organizado e
regulamentado durante décadas. Com a perda de empregos, milhões se tornaram trabalhadores ocasionais, oferecendo condução a pedido, entregas ou cuidados para crianças.
Mas, em muitos casos, o trabalho é mal remunerado - metade dos que trabalham virtualmente ganha menos de US$ 2 por
hora - e carece de acesso a benefícios trabalhistas tradicionais,
como negociações coletivas, seguro e proteções contra lesões
relacionadas à função, segundo a OIT.
Normalmente, as plataformas classificam os trabalhadores como
prestadores de serviço independentes, e os direitos dependem dos
próprios termos de serviço das plataformas e não de leis trabalhistas.
A OIT encontrou desigualdades consideráveis nas plataformas. Trabalhadores de países em desenvolvimento recebem 60%
menos do que os de países desenvolvidos, mesmo depois de controlarem características básicas e tipos de tarefas.
Mais de 70% dos taxistas relataram que seu número diário
médio de viagens e rendimentos diminuiu depois que uma plataforma dominou o mercado.
Ryder pediu que direitos trabalhistas já estabelecidos no
mundo “analógico”, como benefícios de saúde, sejam protegidos no mundo do trabalho para plataformas. (Agencia Brasil)

EUA apresentam
candidatura para voltar
a conselho da ONU
Os Estados Unidos (EUA) vão concorrer a um assento no
Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), anunciou na quarta-feira (24) o chefe da diplomacia
norte-americana, Antony Blinken, lembrando o abandono da política da “cadeira vazia” seguida pela administração Trump.
“Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos vão concorrer a um assento no Conselho de Direitos Humanos para o
mandato 2022-2024”, afirmou Blinken, durante videoconferência feita na organização.
“Pedimos humildemente que todos os Estados-membros das
Nações Unidas apoiem o nosso desejo de voltar a ocupar um
lugar nessa instituição”, acrescentou.
A administração Trump anunciou, em junho de 2018, que ia
abandonar o conselho, que constitui o órgão máximo da ONU no
campo da defesa dos direitos humanos, acusando-o de hipocrisia e de prejudicar Israel.
“Os Estados Unidos colocam a democracia e os direitos humanos no centro de sua política externa, porque são essenciais
para a paz e a estabilidade”, justificou Blinken.
“Esta ligação está enraizada na nossa própria experiência de uma
democracia imperfeita e, muitas vezes, aquém dos nossos próprios
ideais, mas que tenta sempre tornar-nos um país mais unido, mais
respeitoso e mais livre”, adiantou em declarações que contrastam
com a posição seguida pelo seu antecessor, Mike Pompeo.
Embora Blinken tenha elogiado a utilidade do conselho e destacado a sua importância, em particular para chamar rapidamente a
atenção para as crises, o diplomata norte-americano aconselhou os
membros do organismo a repensarem o seu funcionamento.
“Encorajamos o Conselho de Direitos Humanos a examinar
a forma como funciona, incluindo a atenção desproporcional dada
a Israel”, alertou, sugerindo que o tratamento dado a Israel e a
aos territórios palestinos seja como os de qualquer outro país.
Além disso, defendeu que países que não tenham um bom
histórico de direitos humanos não sejam membros do conselho.
A China, a Rússia, mas também a Venezuela, Cuba ou mesmo
os Camarões, a Eritreia e as Filipinas são regularmente criticados por organizações de direitos humanos e outros países pela
forma como tratam seus cidadãos.
Blinken criticou especificamente a Rússia pelo tratamento
dado aos que se opõem ao Kremlin, citando Alexei Navalny, mas
também denunciou as “atrocidades” cometidas por Pequim na
região de Xinjiang e a situação em Hong Kong.
O representante norte-americano pelos Negócios Estrangeiros lembrou ainda que os Estados Unidos marcaram seu retorno
ao Conselho dos Direitos Humanos ao condenar o golpe de Estado em Myanmar (antiga Birmânia).
A estratégia do ex-presidente Donald Trump de deixar “vazia”
a cadeira dos Estados Unidos - devido a uma desconfiança visceral
no multilateralismo - criou um vácuo no Conselho dos Direitos
Humanos e na Organização Mundial da Saúde, por exemplo - que
foi rapidamente ocupado pelas diplomacias chinesa e russa.
O Conselho dos Direitos Humanos tem 47 membros de pleno direito, eleitos pela maioria dos Estados da Assembleia Geral
da ONU para um mandato de três anos, enquanto os países restantes mantêm estatuto de observadores.
Os Estados Unidos são o único membro permanente do Conselho de Segurança da ONU que não tem assento na atual sessão
da instituição, que começou nesta semana. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 4

QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Começa distribuição de 3,2 milhões
de doses da vacina contra covid-19
Bolsonaro sobrevoa
cheias no Acre e
anuncia medidas
de socorro
O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou na quartafeira (24) as regiões afetadas
pelas enchentes no Acre, em
especial o município de Sena
Madureira, e anunciou o envio de recursos para socorrer a população nas localidades mais atingidas. Além disso, o governo entregou 13,5
mil doses da vacina Oxford/
AstraZeneca contra covid19, que já estavam previstas
para o estado.
Desde a última semana, o
Acre tem sofrido com as cheias dos rios e alagamentos, o
que agravou os cenários das
epidemias de dengue e covid-19 já existentes. Mais de
130 mil pessoas foram afetadas até agora.
Nesta semana o governo
federal reconheceu o estado
de calamidade pública em dez
cidades do estado e disponibilizou R$ 450 milhões para o
Ministério do Desenvolvimento Regional apoiar estados e municípios no enfrentamento aos desastres naturais que vêm ocorrendo no
país. Os recursos são utilizados para ações de socorro,
assistência às vítimas e restabelecimento de serviços
essenciais.
Para o Acre, de acordo
com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, os recursos serão

transferidos até a próxima
sexta-feira (26) e distribuídos da seguinte forma: governo estadual, R$ 1,4 milhão; Cruzeiro do Sul, R$ 4,7
milhões; Santa Rosa do Purus, R$ 590 mil; Sena Madureira, R$ 2,9 milhões; Feijó,
R$ 793 mil; Tarauacá, R$ 2,1
milhões; Mâncio Lima, R$
965 mil; Rodrigues Alves,
R$ 550 mil; e Rio Branco, R$
3,2 milhões.
Segundo o ministro, os
recursos serão destinados a
esses municípios que já tiveram o plano de ação aprovado, mas isso não significa
que outros planos não possam ser apresentados.
Além disso, o governo federal vai liberar o saque de
recursos do FGTS para as famílias das dez cidades que tiveram a situação de calamidade reconhecida: Rio Branco, Sena Madureira, Santa
Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul,
Porto Walter, Mâncio Lima e
Rodrigues Alves.
O presidente da Caixa
Econômica Federal, Pedro
Guimarães, também anunciou
que o banco fará uma pausa
na cobrança do pagamento
de diversas linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas impactadas pelas enchentes nesses municípios.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde apresentou na quarta-feira (24) o
quantitativo de distribuição dos
3,2 milhões de doses de vacinas
contra a covid-19 entregues na
terça-feira (23) à pasta pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan. Do total recebido, 2 milhões de doses são da
vacina da AstraZeneca/Oxford,
importadas da Índia, e 1,2 milhão,
do imunizante do Instituto Butantan. A distribuição dos imunizantes deve ocorrer nos próximos dias.
De acordo com a pasta, a
chegada de mais vacinas vai permitir a ampliação da vacinação
para outros grupos prioritários:
agora, terão prioridade pessoas
nas faixas de 85 a 89 anos e de
80 a 84 anos, 3.837 indígenas e
8% dos trabalhadores da Saúde.
Até então, a Campanha Nacional de Vacinação previa a incorporação dos idosos de 90
anos ou mais (100%); trabalhadores da Saúde (73%); pessoas
idosas (60 anos ou mais) resi-

dentes em instituições de longa
permanência institucionalizadas
(100%); pessoas com deficiência, a partir de 18 anos, moradores em residências inclusivas
institucionalizadas (100%); indígenas vivendo em terras indígenas com 18 anos, ou mais, atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (100% do
quantitativo inicial repassado
pela Secretaria de Saúde Indígena – Sesai).
Ainda segundo o Ministério
da Saúde, o envio das doses aos
estados vai ocorrer de forma
proporcional e igualitária, conforme estabelece o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, que
prevê os grupos prioritários.
Entretanto, devido à situação epidemiológica, a Região
Norte receberá 5% do total de
doses de vacinas em cada fase
de distribuição. “Desse total,
70% destinam-se ao Amazonas,
20% ao Pará e 10% Acre, para
também atender aos seguintes
grupos prioritários: Amazonas:

86.667 pessoas entre 60 e 69
anos; Pará: 24.762 na faixa entre
80 e 84 anos; e Acre, 12.381 pessoas entre 70 e 84 anos”, informou o ministério.
A Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da
Saúde disse que a nova remessa de doses de vacina recebidas
pelo Butantan corresponde à entrega de duas doses. Com isso,
estados e municípios devem fazer a reserva do imunizante para
aplicação da segunda dose,
conforme o prazo recomendado
de duas a quatro semanas.
Já a vacina da AstraZeneca
corresponde à entrega da primeira dose. O ministério informou
que a segunda dose será distribuída em outro momento, já que
o imunizante tem prazo maior
para realizar a outra aplicação. O
quadro de distribuição das vacinas está contido no informe
técnico da SVS sobre o plano de
vacinação.
No caso da CoronaVac, está
prevista a aplicação de duas doses por pessoa, no espaço de

duas a quatro semanas. No informe técnico divulgado os técnicos da Coordenação-Geral do
Programa Nacional de Imunizações alertam os estados sobre a
necessidade de reservar a quantidade suficiente de CoronaVac
para aplicar a segunda dose.
“Tendo em vista o intervalo
entre a Dose 1 e Dose 2 (duas a
quatro semanas), e considerando que ainda não há um fluxo de
produção regular da vacina, orienta-se que a D2 fique reservada para garantir que o esquema
vacinal seja completado dentro
desse período, evitando prejuízo nas ações de vacinação”, diz
o documento.
Os 2 milhões de doses da vacina da Astrazeneca/Oxford poderão ser usados para ampliar o
número de pessoas que receberão a primeira dose da vacina,
pois a pasta assegura que receberá novo lote do imunizante a
tempo de garantir a segunda
dose, que, no caso da Astrazeneca, deve ser aplicada em 12 semanas. (Agencia Brasil)

Fiocruz desenvolve teste que identifica
variantes do novo coronavírus
Pesquisadores do Instituto
Leônidas & Maria Deane (ILMD/
Fiocruz Amazônia) desenvolveram um teste com protocolo RTPCR que, além de confirmar a infecção por SARS-CoV-2, aponta
se a pessoa foi contaminada por
uma das três variantes de preocupação (brasileira, britânica e
sul-africana).
A circulação dessas três variantes do novo coronavírus é
objeto de estudo e preocupação
de pesquisadores e autoridades
sanitárias ao redor do mundo, já
que alterações na principal pro-

teína usada pelo vírus para infectar as células humanas tornam
essas novas linhagens potencialmente mais transmissíveis.
Segundo o Ministério da
Saúde, o Brasil já tem 204 casos
confirmados das variantes, sendo 20 da variante britânica e 184
da variante brasileira, identificada pela primeira vez em Manaus.
O vice-diretor de Pesquisa e
Inovação da Fiocruz Amazônia,
Felipe Naveca, destacou que o
novo teste é uma ferramenta mais
rápida que o sequenciamento na
identificação das variantes e vai

reforçar a vigilância genética do
vírus no Brasil.
“É possível fazer centenas de
amostras diariamente, porque o
protocolo de PCR em tempo real
é muito mais fácil e direto do que
o sequenciamento, então, a gente consegue fazer hoje com a nossa capacidade centenas de amostras por dia”, comenta Naveca em
texto divulgado pela Fiocruz.
Para confirmar a precisão do
teste, foram analisadas 87 amostras já sequenciadas geneticamente, e o protocolo RT-PCR obteve os mesmos resultados.

O Laboratório Central de
Saúde Pública do Amazonas
(Lacen-AM) será o primeiro a
usar o produto, e há tratativas
para que ele esteja disponível
em seguida em Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e outros laboratórios interessados.
Segundo Naveca, ainda não
há insumos que permitam a distribuição do teste para todo o
país, mas a validação do protocolo em maior escala poderá permitir que isso aconteça. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
ISEC SECURITIZADORA S.A. - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 79ª série da
4ª emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e
“Securitizadora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em segunda convocação, em Assembleia
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 12 de março de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM
625”), para deliberarem sobre: A. Medidas a serem tomadas, em razão da Amortização Extraordinária realizada
indevidamente em 20 de novembro de 2020, no valor de R$ 1.743.437,23 (um milhão, setecentos e quarenta e três
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos); e, B. Autorização para Securitizadora em conjunto
com o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de
CRI, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitização, e de quaisquer outros
documentos que se façam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais: O material necessário
para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site
do agente ﬁduciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em segunda
convocação, mediante a presença de investidores que representem qualquer número, conforme disposto na cláusula
16.5 do Termo de Securitização, sendo que a deliberação, deverá ser aprovada, em segunda convocação ou em qualquer
convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em
circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização. Considerando as medidas restritivas relacionadas
principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla
e corrente disseminação do novo coronavírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/
CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio deste
edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet, sendo certo que o link de acesso
à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por correio eletrônico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem
solicitação para gestao@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares
dos CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar, junto com a solicitação do link para acesso à assembleia,
os documentos de identiﬁcação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: juridico@isec.com.br;
gestao@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A
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Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de fevereiro de 2021 (“Reunião”)
1. Data, Hora e Local: Aos 03/02/2021, às 09 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 23, § 5º do Estatuto
Social da Companhia. 2. Presença: Confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, a Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23, § 4º do Estatuto Social da Companhia. 3.
Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a aprovação para a realização de emissão, pela subsidiária da Companhia, Hidrovias International Finance S.à.r.l.
(“Hidrovias International Finance”), de títulos representativos de dívida no exterior (“Notes”) destinados à colocação no
mercado internacional, a serem ofertados para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados
Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente a
Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933 (“Securities Act”) e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos
da América, com base na Regulation S do Securities Act (“Emissão”); e (ii) a aprovação de outorga de garantia fidejussória, na forma de fiança, com renúncia de benefício de ordem, pela Companhia e por suas subsidiárias Hidrovías del Sur
S.A., Hidrovías del Paraguay S.A., Girocantex S.A., Cikelsol S.A., Pricolpar S.A., Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. e
Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A., em garantia do integral e pontual pagamento das Notes. 5. Apresentação: Os
membros da Diretoria da Companhia presentes nesta reunião realizaram apresentações acerca dos tópicos da Ordem do
Dia. Após a apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito
do material fornecido e da apresentação realizada, não havendo mais questionamentos em relação ao que foi apresentado.
6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade: (i) aprovaram a realização da Emissão
de Notes no valor de US$500.000.000,00, com prazo de 10 anos, taxa de remuneração de 4,950% a.a., tendo a Hidrovias
International Finance, como emissora, a Companhia e suas subsidiárias Hidrovías del Sur S.A., Hidrovías del Paraguay S.A.,
Girocantex S.A., Cikelsol S.A., Pricolpar S.A., Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. e Hidrovias do Brasil – Holding Norte
S.A. na qualidade de garantidoras, pela legislação aplicável do Estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América, sendo
os recursos de referida Emissão destinados para recompra antecipada das notas de emissão da Hidrovias International
Finance, com remuneração de 5,950% ao ano e vencimento em 2025, garantidas pela Companhia, dentre outras de
suas subsidiárias (US42953LAA08/ USL48008AA19 42953L AA0/ L48008 AA1) (“Tender Offer”). O montante restante,
se existente, será destinado para a realização dos demais objetivos gerais da Companhia. (ii) aprovaram a outorga de
garantia fidejussória, na forma de fiança, com renúncia de benefício de ordem, pela Companhia e por suas subsidiárias
Hidrovías del Sur S.A., Hidrovías del Paraguay S.A., Girocantex S.A., Cikelsol S.A., Pricolpar S.A., Hidrovias do Brasil – Vila
do Conde S.A. e Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A. (“Subsidiárias Garantidoras”), em garantia do integral e pontual
pagamento das Notes (“Garantia”), conforme deliberado no item (i), acima. Diante do deliberado nos itens (i) e (ii) acima,
os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, ainda, autorizar, desde já, os membros da Diretoria e/ou procuradores da Companhia, bem como orientar e instruir os administradores e/ou procuradores da Hidrovias
International Finance e das Subsidiárias Garantidoras a tomar todas e quaisquer providências, praticar todos e quaisquer
atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, inclusive,
mas sem limitação, contratar as instituições financeiras e demais prestadores de serviço necessários para a Emissão, e
aprovar e/ou celebrar, conforme o caso, todos os documentos relacionados à Emissão, à Tender Offer e à formalização
da Garantia, incluindo, mas não se limitando, aos contratos, aos aditamentos e as escrituras, conforme o caso. Ficam
ratificados todos os atos já praticados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, da Hidrovias International Finance
e das Subsidiárias Garantidoras nesse sentido, no âmbito da Tender Offer e da Emissão, servindo esta deliberação como
aprovação da Garantia no âmbito das Subsidiárias Garantidoras. 7. Lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada
e assinada pelos presentes. (a) Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro.
Conselho de Administração: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia
Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira
e Denys Monteiro. São Paulo, 03/02/2021. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária. JUCESP – Registrado sob
o nº 89.643/21-5 em 12/02/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
11ª Vara Cível Processo 0055526-45.2020.8.26.0100 (processo
principal 1117736-23.2017.8.26.0100)-Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - Telium Tecnologia da Informação
Ltda.-Samab Cia.de Comércio de Papel-Vistos.Tendo em vista
que a ré, ora executada, foi citada por edital no processo de
conhecimento, de rigor sua intimação nos termos do artigo
513,§2º,inciso IV do Código de Processo Civil.Segue a minuta:
Este juízo FAZ SABER a Samab Cia. de Comércio de Papel,
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida
Ação de Cobrança movida por Telium Tecnologia da
Informação Ltda., ora em fase de cumprimento de sentença.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para pagar a
quantia fixada em sentença, devidamente atualizada, no prazo
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do
credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica o
devedor advertido de que, nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação,apresente,nos próprios autos,sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. [25,26]

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido
nos autos do PROC. Nº 1062684-18.2019.8.26.0053. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São
Paulo, Dr(a). PAULA MICHELETTO COMETTI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA
LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 de Desapropriação contra Romeu Iervolino, RG nº
685.884-3 SSP/SP, CPF/MF nº 003.861.118-04 e sua esposa
Teresinha Lucon Iervolino,RG nº2.838.932-3 SSP/SP,CPF/MF
nº193.513.508-27 , objetivando o imóvel localizado na Avenida
Iguatemi,nº 650,Conj. Hab. Santa Etelvina II - CEP 08485-280,
São Paulo, matrícula nº 49.316 do 7º CRI-Capital, cadastrado
perante o INCRA nº 638.358.095.214-1, declarado de utilidade
pública pelo Decreto Municipal nº 57.960 de 01/11/2017, para
implantação do melhoramento público denominado Parque
Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva. Para o
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec.
Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 09 de junho de 2020.
[25,26]

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0027204-18.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Salvetti D Angelo, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Renildo das Neves Gomes, CPF. 028.585.694-44, que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, move a ação
de Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias
supra, cumpra voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 5.963,31, corrigido e acrescido de
custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo
de 15 dias, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado,
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523
e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1026770-43.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Francisco
Alexandre Silva de Souza, Brasileiro, Solteiro, RG 55.678.532-0, CPF 058.154.183-90, que Ezio Pastore ajuizou ação
despejo por falta de pagamento, para cobrança de R$ 19.018,08(março/19), referente a locação do imóvel da Rua
Guaianazes 65 ± Campos Elísios/SP, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios,
estando inadimplente com os pagamentos bem como os demais acessórios do contrato de locação, declarando Rescindido
o Contrato de Locação e decretando o Despejo. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15 dias a
fluir do prazo supra, conteste a ação ou peça a purgação da mora, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo n1100644-61.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Lowndes Investimentos e Participações Ltda. CNPJ.
09.022.346/0001-65, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de José Antonio Gonçalves Boralli, encontrandose a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 3 dias, sob pena de penhora pague o valor de R$ 182.498,90 (Outubro/2019), valor este referente ao Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, firmado em 28/07/2017. O executado poderá oferecer embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o prazo de 20 dias da
publicação deste edital. No caso de embargos, a ré se sujeita ao pagamento de multa de até 20% (CPC, art. 740, par.un). Reconhecendo o crédito
exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários), no prazo para oferta de embargos, permitirá à ré requerer,
seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC,
art. 745 -A). Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2021.

Cambium Brazil MG Investimentos Florestais Ltda.
CNPJ 09.421.920/0001-58 - NIRE 35.222.086.733
Extrato da Ata de Reunião de Sócias, no dia 11.02.2021
Data, hora, local: 11.02.2021, 11hs, na sede, Avenida Paulista, 1.842, 2° andar, conjuntos 25/28, São Paulo/SP. Mesa:
Presidente: Aldo de Cresci Neto; Secretária: Christiane Nora Gregolin. Presença: Totalidade do capital social: (a) Cambium
Minas Holdings Limited, com sede em Craigmuir Chambers, British Virgin Islands, CNPJ/ME 09.518.187/0001-94, por seu
advogado, Dr. Aldo de Cresci Neto, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 140.351 e CPF/ME 132.486.838-48, com
escritório em São Paulo/SP, e (b) Cambium MG Holdings Limited, com sede em Craigmuir Chambers, Ilhas Virgens
Britânicas, CNPJ/ME n° 09.518.188/0001-39, por seu advogado, Dr. Aldo de Cresci Neto, (“Sócias”). Deliberações
aprovadas: (i) Redução do capital social, de R$ 57.305.426,00 para R$ 32.091.038,56, uma redução de R$ 25.214.387,44,
por entender que o mesmo é excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil,
com a consequente restituição desse valor às Sócias, na proporção de suas participações no capital social; e (ii) autorizar a
administração da Sociedade a tomar todas as providências e assinar documentos, formulários e/ou declarações necessárias.
Encerramento: Nada mais. Mesa: Presidente: Aldo de Cresci Neto, Secretária: Christiane Nora Gregolin
Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1020434-05.2014.8.26.0001. O Dr. Clóvis Ricardo de Toledo Junior, Juiz de Direito
da 9ª Vara Cível - Foro Regional I -Santana. Faz Saber a Marcos Martins Nogueira, CPF 556.166.745-91, na pessoa
de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 117.058,36 (02.07.2014), corrigidos e
acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua
das Palmas, 15, Carandiru, São Paulo/SP (instalação 81764944 - parceiro 0021964818), bem como ao pagamento dos
valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas,
honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª ª DIASª SUPRA ª CONTESTE ª SOBª PENAª DEª SERª CONSIDERADOª REVEL ª OCASIÍOª QUEª SERÈª NOMEADOª
curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOª
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de novembro de 2020.
B 24 e 25/02
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046412-51.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) VICENTINA MARQUES DA SILVA TEOTONIO - ESPÓLIO, Espólio, Brasileira, RG 306.665-0, CPF 008.577.948-25, com
endereço à Rua Coronel Ernesto Duprat, 169, Cidade Sao Mateus, CEP 03959-020, São Paulo - SP e CARLOS ALBERTO(HERDEIRO
DE VICENTINA MARQUES DA SILVA TEOTONIO), Brasileiro, com endereço à Rua Indaiatuba, 160, AP 150, Jardim Haydee,
CEP 09370-275, Maua - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cia. de Saneamento
Basico do Estado de São Paulo - Sabesp,para cobrança de R$ 2.430,25 (set/2012), referente ao inadimplemento do Termo de Acordo
nº 956.001406/08. Encontrando-se o herdeiro em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
ATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªEMªTRÐS ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªVINTE ªDIASªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªOªQUANTUMª
RECLAMADOªACRESCIDOSªDEªJUROS ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECERªEMBARGOSªËªEXECUÎÍOª.ÍOªSENDOª
EMBARGADAªAªEXECUÎÍO ªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
B 24 e 25/02
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2021.

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. PROCESSO Nº 1005357-37.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Translogística Soluções de Logística Ltda, CNPJ 26.555.279/0001-63, na pessoa de seu representante legal, que Banco
Bradesco S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 264.571,85 (março/2020), referente
AOªSALDOªDEVEDORªDOª)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª#ONlSSÍOªDEª$ÓVIDAªEª/UTRASª!VENÎASªNªª%STANDOªAªEXECUTADAªEMª
LOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ª
ACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ª
ANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEª
ªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECERªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOª
EXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOª
EMªªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOª
DEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1086502-52.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de
Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cesar Augusto Bergamo da Silva,
283.470.348-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colégio
Dante Alighieri, alegando em síntese a cobrança de R$ 1.825,53 (nov/2018), corrigidos monetariamente
e acrescido de juros e multa, referente a mensalidade do Programa Dante High School vencida no
mês de nov/2018, bem como a custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
DomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2021.
B 24 e 25/02

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
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BREOF S.A.

CNPJ/ME nº 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 31/10/2020, às 17h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram unanimemente aprovadas pelas acionistas, sem ressalvas:
(i) a proposta de incorporação da VBI GSBR Empreendimentos e Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, sala 36, Vila
Olímpia, CEP 04551-060, CNPJ/ME nº 12.258.154/0001-67 e com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.224.444.564 (“Incorporada”), por
esta Companhia; (ii) o Protocolo e Justificação de Incorporação firmado nesta data, entre as administrações da Companhia e da Incorporada, que regula referida
incorporação (“Protocolo”). (iii) a ratificação da nomeação da empresa especializada Verticore Consultoria Controlling & Accounting S/S, com sede em São
Paulo/SP, na Avenida Cardoso de Melo, nº 1460, Vila Olímpia, CEP 04548-005, inscrita no CRC - SP sob nº 2SP028279 e CNPJ/ME nº 13.627.512/0001-24,
indicada no Protocolo, previamente contratada para proceder à avaliação e emissão do “Laudo de Avaliação” a valor contábil, do acervo líquido a ser incorporado
pela Companhia; (iv) o Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa especializada acima referida, que procedeu à avaliação do patrimônio líquido da Incorporada
e apurou o valor de R$ 653.222,00; (v) em virtude da aprovação da Incorporação, a extinção da Incorporada, que será sucedida por esta Companhia em todos os
seus bens, direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 227 da Lei nº 6.404/76; e (vi) a autorização aos administradores da Companhia a tomarem todas as
medidas necessárias à efetivação da Incorporação, inclusive providenciar a baixa e o cancelamento dos registros da Incorporada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo - JUCESP, Secretaria da Receita Federal do Brasil e em todas as demais repartições e órgãos públicos competentes. A presente ata é publicada na
forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BPM2, INC, p.p.
Rodrigo Lacombe Abbud e Paulista 2 LLC, p.p. Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 501.268/20-0 de 26/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 participarem 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
seção de São Paulo da UIPA, União Internacional Protetora dos Animais. Pelo
presente edital, ficam convocados os associados contribuintes quites, e em gozo de
seus direitos estatutários e os associados honorários da seção de São Paulo da UipaUnião Internacional Protetora dos Animais, também em gozo de seus direitos
estatutários, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na
sede da entidade, localizada na Avenida Presidente Castello Branco, 3.200, na cidade
de São Paulo, SP, Bairro do Canindé, em primeiro de março de 2021, às 14h, em
primeira convocação, com a presença mínima de 25% dos associados honorários e
contribuintes quites e com direito a voto e, em segunda e última convocação, às
14h30, com qualquer número de associados honorários e contribuintes quites e com
direito a voto, com a seguinte ordem do dia: alienação da quarta parte do imóvel
situado na Rua Vicente Soares, 240, Santana, nesta Capital, conforme ordena o artigo
16, inciso V, do Estatuto Social. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.
Vanice Teixeira Orlandi – Presidente.

R032 Seropédica Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 29/01/21, às 11h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente
aprovada a reeleição dos membros do Conselho de Administração, Srs. Kenneth Aron Wainer, RNE n° V203482-C e CPF/ME nº
214.960.168-07, designado Presidente do Conselho de Administração; Sérgio Lemos de Magalhães, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/
ME nº 224.618.888-17; e Vitor Rangel Botelho Martins, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/ME nº 041.040.466-71, todos com mandato
de um ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. Os membros do Conselho tomaram posse mediante a
assinatura dos respectivos termos lavrados em livro próprio, e declararam que não estão impedidos de exercer a administração da
Companhia. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI
Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; REDBR Consultoria e Participações Ltda.,
p. Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda., p. Rodrigo
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Membros do Conselho de Administração: Kenneth Aron Wainer, Sérgio Lemos de Magalhães
e Vitor Rangel Botelho Martins. JUCESP n° 89.744/21-4 de 12/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: No dia 01/06/2020, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação
de editais de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes: (i) O aumento do capital social da
Companhia em R$ 420.000,00, mediante a emissão 420.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo
preço de emissão total de R$ 420.000,00 integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de
R$ 106.073.946,00 para R$ 106.493.946,00, dividido em 106.493.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As
novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da Companhia, foram totalmente subscritas pelas acionistas sendo 350.574 ações pelo acionista Breof Fundo de
Investimento em Participações - Multiestratégia, 37.800 ações pela acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
31.626 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., as quais deverão ser integralizadas pelas
subscritoras até o dia 04/06/2020, em moeda corrente nacional. (ii) A alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que passa
a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital social é de
R$ 106.493.946,00 dividido em 106.493.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na
forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer Secretário. Acionistas: ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva, S.G.J.
Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues da Silva e Breof Fundo de Investimento em
Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron
Wainer. JUCESP n° 488.063/20-6 de 17/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1002409-74.2018.8.26.0268 Classe: Assunto: Monitória - Duplicata Requerente:
Nova Era Ferro e Aço para Construção Ltda Requerido: Doraci de Assis EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002409-74.2018.8.26.0268 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra,
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Rita de Figueiredo Nery, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DORACI DE ASSIS,
Brasileira, CPF 291.557.268-28, com endereço à Rua Pastor Juripitinga Pinheiro, 200, Centro, CEP 06950-000, Juquitiba
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Nova Era Ferro e Aço para Construção Ltda, para cobrança
da quantia de R$ 8.864,19, referente ao não pagamento da nota fiscal. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o
presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios
e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 02 de fevereiro de 2021.
25 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS. PROCESSSO 1042649-56.2020.8.26.0100. A DOUTOR PAULO
NIMER FILHO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES, DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI ETC., Faz saber aos herdeiros Francisco
Ascier Arruda, Antonio Cordeiro de Arruda e Lavozie Cordeiro de Arruda que por parte de
Espólio de Angela Maria de Arruda na pessoa de seu inventariante Paula Francinete Cordeiro
de Arruda e Maria do Socorro Arruda Bodin, foi interposta uma ação de Inventário dos bens deixados
por falecimento da Angela Maria de Arruda. Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada
a sua citação por edital, com prazo de 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de Dezembro de 2020.
25 e 26/02
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$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026894-32.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL
ANDRADE ARRAIZ, CPF 322.720.808-39 e CRISTIANO ANDRADE ARRAIZ, CPF 309.906.698- 23, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Espolio de Bento Andrade Arrais e outros, objetivando condenar os réus ao pagamento, de
sua cota parte: dos valores já pagos no Programa de Parcelamento Incentivado (PPI nº 2561344-8 e nº 2732284-0), relativos ao imóvel
situado na Rua Antônio Palmieri nº 694, Vila Medeiros, São Paulo/SP, com as devidas correções e juros; ao pagamento das parcelas
vincendas dos PPI nº 2561344-8 e nº 2732284-0, na imobiliária Karisma, situada na Av. Julio Buono, nº 735, SP, ou no lugar apontado
pelo inventariante; ao pagamento das contas pagas por essa parte em relação a energia elétrica, água, tributos, parcelamentos; que
façam, mensalmente, tudo sob pena de multa diária de R$ 100,00, não ultrapassando o valor de R$ 1.000,00; ao pagamento das
contas mensais incidentes sobre os imóveis em condomínio (obrigação propter rem), em relação aos seguintes imóveis: Rua Eurico
Sodré, nº 1194, Vila Medeiros/SP; Rua Antônio Palmieri, nº 694, Vila Medeiros, São Paulo/SP; cota parte do tributo da Rua Cônego
Valadão, Vila Augusta, Guarulhos, SP, até a data em que não havia individualização (2017), bem como a custas, honorários e demais
cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
DAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOªSENDOª
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªFEVEREIROªDEªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1080104-02.2013.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana
Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Luiz Gonzaga Martins e Ines da Conceição Loureiro
Martins(216.149.048-63), # Angelo Domingos Rebelato e Sueli Cardoso do Nascimento Rebelato (126.078.980-02),
João Batista Rebelato e Jacira da Costa Rebelato, Antonio Francisco Rebelato eDenize Pinheiro Rebelato, Luzia Pascoa
Rebelato, @ Espólio Joaquim Teogene Pinto de Brito, Lourdes Maria Rebelato dos Santos, @ Maria Benedita Rebelato
do Nascimento e Lourival Jasmelino do Nascimento (479.159.788-53), Ana de Fatima Rebelato Alves, @ Jose Donizete
Rebelato e Maria Helena Capusso Rebelato (991.562.378- 04), Luiz Carlos Bortolo e s/m Rosa Maria Ribeiro Bortolo,
Péricles Ferraz Nogueira e s/m Maria Dulce Junqueira Nogueira ou Maria Junqueira Nogueira, José Duarte Cabral e s/m
Inês Pereira Martins Cabral e Waldemar Oliveira,réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores, que CARLOS JOSÉ MARTINS CABRAL e CINTIA REGINA RODRIGUESCABRAL
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Alto Paraguai, n.º 622,
*AÎANÍ ª3ÍOª0AULO30ª#%0ª  ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEª
OªPRESENTEªEDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARAªCONTESTAREMªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOª
prazo de20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
QUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªª"ªªEª
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
Z

Convex Research Publicações Ltda. - CNPJ/MF nº 30.234.619/0001-21 - NIRE 35.235.232.008
Ata de Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Na qualidade de administrador da Convex Research Publicações Ltda. (“Sociedade”), venho pela presente
convocar os Srs. Sócios a se reunirem no dia 08/03/2021, às 10:00, em primeira convocação, e às 10:30, em
segunda convocação, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Itapeva, nº 202, conjunto 75, Bela
Vista, CEP 01332-000, sede social, para a realização de Reunião de Sócios, em que será deliberada a seguinte
Ordem do Dia: (i) a destituição dos Srs. Flavio Scafuro e Cesar Afonso Scafuro da administração da Sociedade;
e (ii) o valor de pró labore dos administradores. Richard Rytenband – Administrador.
LOGICTEL S/A - CNPJ nº 03.430.070/0001-78 – NIRE nº 35.300.173.767
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas a se reunirem na sede, Rua Bica, 234 Freguesia do O, São Paulo/SP, no dia 30 de
março de 2021, às 10:30 horas, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia: AGO/AGE: a) exame e discussão
do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020 e destinação
do lucro do período; b) Aumento de Capital; e c) Outros assuntos de interesse, - encontra-se a disposição dos Srs
acionista documentos referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2021. aa. Geraldo A. O. Marques - Diretor Presidente
BBC do Brasil Comunicação Ltda.

CNPJ/ME nº 02.568.993/0001-28 - NIRE 35.215.137.859
Edital de Convocação - Reunião de Sócias
São neste ato convocadas as sócias da BBC do Brasil Comunicação Ltda. (“Sociedade”), nos termos dos Artigos
9, 10, 11 e 17 do Contrato Social da Sociedade e Artigo 1.085, §1º da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, para se reunirem
em Reunião de Sócias da Sociedade a ser realizada no dia 05 de Março de 2021, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Ferreira de Araújo, 741, 1º andar, Pinheiros, CEP 05428-002, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a exclusão extrajudicial da sócia Nicola Ashley Clarke
nos termos do Artigo 17 do Contrato Social da Sociedade e Artigo 1.085, §1º da Lei nº 10.406 de 10.01.2002; (b) a efetivação do aumento de capital social da Sociedade em conformidade com os termos e condições aprovados na Ata de
Reunião de Sócias da Sociedade realizada em 30.11.2020, registrada na JUCESP sob o nº 511.031/20-8 em sessão de
10.12.2020; (c) outros assuntos de interesse da Sociedade; e (d) alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, tendo em vista as deliberações acima. São Paulo, 25.02.2021. Cristiane Locateli Todeschini - Diretora.

AGRO COMERCIAL PORTO S.A.

CNPJ Nº 10.558.126/0001-30 - NIRE Nº 35300543980
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EM 29/12/2020

Realizada no dia 29/12/2020, as 9h, na sede em São Paulo/SP, Quórum de Instalação: Totalidade dos acionistas 100% do capital social.
Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Thiago Baltasar de Moraes Coutinho, Secretário: Alexandre Cabral de Farias. Deliberações aprovado
por unanimidade: i. aumento do capital social da Companhia de R$ 2.000.000,00 para R$ 22.000.000,00 mediante a emissão de 20.000.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas as ações subscritas e integralizadas mediante conferência do crédito decorrente de nota
promissória endossada em favor da ACP Participações Societárias S.A. no valor de R$ 20.000.000,00, que consequentemente passa a ser convertido
em benefício da Companhia, conforme Boletim de Subscrição, Anexo I. ii) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º. O
capital social da companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 22.000.000,00, dividio em 22.000.000 ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal. §1º Cada ação ordinária dará direito a 1 voto nas deliberações das Assembleias Gerais. §2º Todas as ações da Companhia
devem ser registradas em livro de registro de ações mantido na sede da Companhia, sem a emissão de certificados”. Encerramento: Nada mais.
São Paulo 29/12/2020. Thiago Baltasar de Moraes Coutinho: Presidente, Alexandre Cabral de Farias: Secretário. Acionista Presente: ACP
Participações Societárias S.A.,Thiago Baltasar de Moraes Coutinho. JUCESP nº 99.477/21-0 em 17/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária.

MENDES GONÇALVES S.A.

BREOF Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/ME nº 22.669.395/0001-52 - NIRE 35.300.492.374
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 28/01/21, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação
dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem
do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos acionistas a reeleição dos membros do Conselho
de Administração, Srs. Vitor Rangel Botelho Martins, RG nº 11024807, SSP/MG e CPF/ME nº 041.040.46671, designado Presidente do Conselho de Administração; Alexandre Segateli Bolsoni, RG nº 26.383.000-7 SSP/
SP e CPF/ME nº 270.410.918-48; e Sérgio Lemos de Magalhães, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/ME nº
224.618.888-17, todos com prazo de mandato de 01 (um) ano, contado da presente data, podendo ser destituídos
a qualquer tempo. Os membros do Conselho tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos,
lavrados em livro próprio, e declararam que não estão impedidos de exercer os respectivos cargos. A presente ata
é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente
e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BREOF III - Fundo de Investimento em Participações, p. VBI
Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e BREOF Partners
Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Membros do Conselho de Administração: Vitor Rangel
Botelho Martins, Alexandre Segateli Bolsoni e Sérgio Lemos de Magalhães. JUCESP n° 89.745/21-8 de
12/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Alphaville S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Alphaville S.A. (“Companhia”), por seu Presidente, Sr. Ricardo Leonel Scavazza, convida os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na assembleia geral extraordinária a ser realizada às 9:30
horas do dia 17 de março de 2021 (“Assembleia”), de modo exclusivamente virtual, através do sistema eletrônico Microsoft Teams, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (1) deliberar sobre a caracterização
do Sr. Felipe Mafﬁa Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; (2) deliberar sobre (i) a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para ocupar cargo no conselho
de administração, como conselheiro independente, e (ii) a dispensa pela Assembleia do requisito previsto no artigo
147, §3º, I da Lei 6.404/76 em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; (3) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Mafﬁa Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; (4) se atestada a sua independência, e obtida a dispensa do requisito previsto
no artigo 147, §3º, I da Lei 6.404/76, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do
Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e (5) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Informações
Gerais: O Manual para Participação na Assembleia e a Proposta da Administração, bem como os demais documentos
previstos em lei e na regulamentação aplicável, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Cidade
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70, na página
de Relações com Investidores da Companhia (https://www.alphavilleurbanismo.com.br/ri), na página da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Poderão participar da Assembleia ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, nos termos do artigo 126 da Lei da S.A. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis
de identiﬁcação, deverão apresentar, na hipótese de representação por procuração, instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante, na forma detalhada no Manual de Participação na Assembleia. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente virtual, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams,
com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual de Participação na Assembleia. Nesse sentido, não haverá
possibilidade de comparecimento físico à Assembleia. Para participar da Assembleia, os acionistas deverão solicitar o
cadastro através do endereço de e-mail ri@alphaville.com.br, juntamente com o envio da documentação necessária,
conforme indicado acima e no Manual de Participação na Assembleia, que estabelece em maiores detalhes os documentos necessários ao credenciamento prévio, à participação virtual e a forma de recebimento do link de acesso à Assembleia. A solicitação de cadastro para participação na Assembleia deverá ser recebida pela Companhia impreterivelmente até o dia 15 de março de 2021. A Assembleia será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM
481. A Companhia não se responsabilizará por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como instabilidade na conexão com a
internet ou incompatibilidade do sistema eletrônico com o equipamento do participante.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.
Ricardo Leonel Scavazza - Presidente do Conselho de Administração
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Edital de 1° e 2° Leilão de bem imóvel indivisivel e de intimação deUNION JACK LTDA (CNPJ nº 69.090.934/
0001-86), e intimação dos terceiros interessados PAULO SHIGUENOLI KAWACHI (CPF nº 567.764.03872), MARIA CECILIA DE SOUZA, RICARDO NOBUO KAWATI (CPF nº 246.338.048-98), e JACKSON
KAWATI. O Dr. Claudio Pereira França, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional doTatuapé/
SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de Extinção
de Condominio em fase de Execução, ajuizada por PARTICIPAEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPAÇÕES E OUTROS, Processo n° 0005870-08.2000.8.26.0008, tendo sido designada a venda do
bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se
encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e
regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do
portal www.allianceleiloes.com.br. o 1ª leilão terá início no dia01/03/2021 às 15:30 horas e término dia
04/03/2021 às 15:30 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site
www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica
desde já designado para início da 2ª Leilão o dia 04/03/2021 às 15:31 horasque se estenderá por no mínimo
vinte dias e se encerrará em 26/03/2021, às 15:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao
valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e
condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda
do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até
a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do
CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela
lnternet ou presencial na Rua Tabatinguera, 140, sala 1.114, centro/SP, e por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais não pagas nesta ação,
além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e
tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do
artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação
do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação
do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não
sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso,
da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões
Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei
21.981/32, por meio de deposito judicial, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial
ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem:
parte ideal de Um imóvel e seu respectivo terreno situado na Rua Angical nº 104, parte do lote 75 da
quadra 06, Vila Manchester, Tatuapé, medindo 7,15 ms de frente por 22,00ms da frente aos fundos do lado
direito de quem da rua olha para o imóvel, 20,00ms da frente aos fundos do lado esquerdo, tendo nos fundos
7,10ms, encerrando a area de 152,50ms, conforontando pela lado direito com o lote 76, do lado esquerdo com
o lote 75, propriedade de Peppi Cocito e nos fundo com propriedade de Peppi Cocito. Objeto da matricula
89.857 do 9º CRI/SP, contribuinte nº 055.379.0038-6. Avaliação Total R$ 476.222,00, Avaliação (25% do
imóvel pertencente ao executado) R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), (base 11/2019), valor
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária doTJ/SP. Conta do
Av.03/89.857 penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar propost a
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC).
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover,
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de
adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro
Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s)
executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado
o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido
pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração
do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s)
pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a
comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda).
A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos
patronos. Dos autos não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado
e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Claudio Pereira França – Juiz de Direito

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.

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.

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 representado 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 para
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 plataforma 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.
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Apan/Eleva/Blumenau e Minas
Tênis Clube fazem jogo isolado

O Minas Tênis Clube venceu sua quinta partida consecutiva
“Sabemos que vai ser um jogo
duríssimo. Eles têm um time
muito qualificado, que conta com
jogadores que estão se destacando bastante, como o Honorato,
que vem fazendo uma boa Superliga, William, que conhecemos
bastante e sabemos de tudo que

pode fazer, e Escobar, que é um
ponto de segurança do time deles”, destacou Franco.
O oposto da Apan/Eleva/Blumenau, no entanto, fez questão
de afirmar a confiança no grupo. “Mas, acredito muito no
nosso time. Estamos vindo

numa crescente, fazendo jogos
em casa e esse é um ponto positivo para o nosso lado. Acredito que nosso time possa fazer um jogo de igual para igual
e que podemos buscar a vitória”, complementou Franco.
Pelo Minas Tênis Clube, o
ponteiro argentino Nicolas
Lazo explica que o seu time
precisa trabalhar bem as viradas de bola para tentar a vitória
na casa do adversário.
“Acredito que vai ser um jogo
muito difícil, como todos, e estamos nos preparando bem. Estamos treinando focados para os
nossos últimos jogos do returno. Estamos focados nos nossos objetivos e, para tentar a vitória, temos que acertar a recepção e ter boa virada de bola.
O time deles é um time alto,
então nosso sistema defensivo
também tem que funcionar bem”,
disse Lazo.

Foto/ Cadu Rolim

Mitsubishi Cup confirma 22ª temporada
consecutiva com a realização de 21 provas

No próximo dia 10 de abril,
os veículos de competição especialmente produzidos pela Mitsubishi Motors estarão alinhados
no pórtico de largada, prontos
para levantar muita poeira, tirar
as quatro rodas do chão e para
oferecer a pilotos, navegadores
e equipes uma experiência exclusiva, repleta de velocidade e
adrenalina.
A data marca a abertura da 22ª
temporada da Mitsubishi Cup,
rally cross-countr y de velocidade promovido pela marca dos
três diamantes, que contará com
sete etapas e 21 provas nas cidades de Ribeirão Preto, Jaguariúna, Iracemápolis e Cordeirópolis, além de Mogi Guaçu.
Organizada em parceria com
a Spinelli Racing, a Mitsubishi
Cup é aberta a todos aqueles que
curtem acelerar um veículo especialmente preparado, em meio
às mais desafiadoras estradas de
terra espalhadas pelo Estado de
São Paulo.
A competição oferece a pilotos e navegadores a experiência de participarem de um rally
que segue os regulamentos estabelecidos pela Confederação
Brasileira de Automobilismo
(CBA), tudo em um ambiente familiar e prazeroso.

Com categorias para todos os
níveis de participantes, a Mitsubishi Cup é a competição ideal
para empresários e profissionais
de diferentes áreas, amantes da
velocidade, que enxergam o automobilismo e especialmente o
rally como um hobby a ser praticado durante os finais de semana. A competição também é uma
oportunidade perfeita para aqueles que estão trabalhando para se
tornar um piloto ou navegador
profissional.
Na temporada 2021, os participantes serão divididos em
sete categorias de acordo com o
veículo e o nível de experiência
em competições do gênero: Outlander Sport R, Outlander Sport
R Pró, L200 Triton ER, L200
Triton ER Pró, L200 Triton Sport
R, L200 Triton Sport R Pró e
L200 Triton Sport RS.
Para participar não é exigida
nenhuma experiência prévia de
pilotos e navegadores. As categorias “Pró” são condicionadas
à participação de, no mínimo, dez
veículos inscritos na primeira
etapa da temporada.
A cada etapa, os organizadores da categoria também promoverão uma série de atividades
paralelas às corridas, como forma de oferecer experiências

marcantes para diferentes tribos amantes de esportes, aventura e contato próximo com a
natureza.
“A Mitsubishi Cup foi pensada para pr oporcionar aos
participantes o prazer de ser
protagonista em um rally, seja
como piloto, navegador ou
equipe. A competição é a oportunidade perfeita para os participantes descarregarem todo
o stress do dia a dia de trabalho, acelerar, desafiar limites e
principalmente se divertir”.
Afirma Letícia Mesquita A. Oliveira, diretora de marketing da
Mitsubishi Motors no Brasil.
A Mitsubishi Motors é a única montadora na América Latina
que tem uma linha de produção
de veículos de competição. Até
hoje, a marca já produziu mais de
650 veículos para as estradas de
terra e para as pistas.
Os veículos participantes da
Mitsubishi Cup são especialmente produzidos pela marca dos três
diamantes, que conta com a expertise técnica da Spinelli Racing, responsável pela organização e por todas as questões técnicas da competição.
Outra grande novidade para a
temporada 2021 da Mitsubishi
Cup será a realização de um faclift
nos veículos das categorias L200
Triton Sport R e L200 Triton Sport
RS, cujos designs estarão alinhados
com a nova L200 Triton Sport 2021.
A categoria ASX RS passará a se
chamar Outlander Sport R e seus
veículos também terão o design atualizado em linha com o SUV Outlander Sport.
A temporada também marcará a estreia de uma nova identidade visual da Mitsubishi Cup,
que conta com uma nova logomarca e cores que remetem à
marca dos três diamantes.
Oportunidade para os novos
pilotos
Aos que nunca participaram

da Mitsubishi Cup, a Spinelli
Racing oferece nesta temporada
a possibilidade de locação de um
Outlander Sport R. Por meio
dela, piloto e navegador têm a
oportunidade de participar de
uma etapa da categoria no sistema “sit and drive”.
Ao entrar em contato com o
time da Spinelli Racing, os participantes passarão por uma experiência completa que contempla um treino exclusivo com o
piloto Guiga Spinelli e tudo mais
o que for necessário antes, durante e depois da etapa a ser realizada.
Os agendamentos poderão
ser realizados pelo e-mail
contato@spinelliracing.com.br
Maior visibilidade para a categoria
Em 2021, a Mitsubishi Cup
estará cada vez mais presente na
mídia. Isso porque a categoria
será amplamente divulgada nas
mídias sociais, na TV aberta, nos
canais de TV por assinatura e nos
principais portais de notícias do
mundo off-road.
Por meio de uma parceria firmada entre a Mitsubishi Motors
e os principais conglomerados
de comunicação atuantes no Brasil como o Grupo Globo, Warner Media, canais ESPN, Band,
Discovery e CNN, a categoria
marcará presença na mídia no
decorrer do ano.
Calendário 2021
Confira abaixo o calendário
das provas da temporada 2021 da
Mitsubishi Cup:
10 de abril – Mogi Guaçu
(Autódromo Velocitta); 22 de
maio – Ribeirão Preto; 26 de junho – Iracemápolis; 31 de julho
– Mogi Guaçu (Autódromo Velocitta); 25 de setembro – Cordeirópolis; 23 de outubro – Jaguariúna; 20 de novembro –
Mogi Guaçu (Autódromo Velocitta).

Brasileiros vencem provas do
NJCAA, nos Estados Unidos
Dois brasileiros foram campeões neste fim de semana da 6ª
região indoor da National Junior
College Athletic Association
(NJCAA), em Pitsburgo, no Kansas, Estados Unidos. O paulista
Alan Christian de Falchi venceu
o arremesso do peso e a mineira
Ana Caroline Miguel da Silva foi

campeã do peso e do martelete,
ambos representando o Barton
Community College, em Great
Bend, também no Kansas.
Ana Caroline, nascida a 12 de
fevereiro de 1999, em Contagem, conseguiu as suas melhores marcas pessoais indoor do
peso, com 15,36 m e do marte-

lete, especialidade disputada apenas em recintos fechados, com
18,28 m. Pelas duas medalhas de
ouro foi eleita a melhor atleta de
provas de campo da competição.
Já Alan, especialista no lançamento do disco, venceu o
peso, com 16,04 m, melhor
marca pessoal no indoor. Ele

nasceu a 3 de abril de 2000, em
Santo André.
Ana Caroline, especialista no
peso, passou a disputar também
o lançamento do martelo a pedido de seu técnico David Schenek,
nos Estados Unidos. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

Guilherme Samaia disputará
sua segunda temporada
na Fórmula 2
Foto/ Dutch Photo Agency

A nona rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 20/21 segue nesta quinta-feira (25) com um jogo
isolado. Apan/Eleva/Blumenau
(SC) e Minas Tênis Clube (MG)
duelam nesta quinta, às 19h, no
ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau (SC), com transmissão ao
vivo do SporTV 2.
Mandante nessa partida, a
equipe de Blumenau é a sexta
colocada, com 27 pontos depois
de nove vitórias e 10 derrotas. O
time de Belo Horizonte ocupa a
quarta posição, com 38 pontos
somados em 14 resultados positivos e quatro negativos.
Para esta partida, o oposto
Franco, principal destaque da
Apan/Eleva/Blumenau e terceiro
maior pontuador da competição,
espera dificuldade. Segundo o
experiente jogador, seu time precisa de uma boa atuação para encarar a forte equipe do Minas.
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Partida será nesta quinta-feira, às 19h, em Blumenau (SC), com transmissão do SporTV 2

Faltando pouco mais de um
mês para o início da temporada
2021 da Fórmula 2, a equipe
Charouz Racing System anunciou na segunda-feira (22) a sua
dupla de pilotos para o campeonato que começa no final de
semana de 25 a 27 de março em
Sakhir, no Bahrein. O brasileiro
Guilherme Samaia e o alemão
David Beckmann pilotarão os
carros do time sediado em Zebrak, cidade próxima de Praga,
na República Tcheca.
Aos 24 anos de idade, Samaia parte para sua segunda
temporada na categoria de
acesso à Fórmula 1. E desta
vez, ele será o mais experiente
da equipe. Depois de um 2020
de bastante aprendizado na
equipe Campos Racing, o paulistano muda de ares depois de
um excelente teste de pós-temporada com o time em dezembro, no qual esteve sempre entre os mais velozes da pista.
“Estou extremamente feliz
em me juntar à Charouz Racing
System para a temporada 2021.
Eles me deram uma grande
oportunidade no final de 2020,
na qual eu pude me reconstruir
e mostrar o que a gente pode
fazer na pista. A equipe me estimulou muito, trouxe muita
energia e fomos muito bem nos
testes que fizemos juntos. Estou legitimamente grato em
poder trabalhar com um grupo
tão incrível de pessoas. Estou
muito confiante de que seremos um time bastante forte
neste ano. Vamos acelerar muito”, disse Guilherme.
Seu companheiro de equipe é o alemão David Beckmann,
de 20 anos, egresso da Fórmula 3, na qual venceu duas provas e foi ao pódio mais cinco
vezes. O estreante também esteve nos treinos de pós-temporada no Bahrein junto de Guilherme em dezembro.
A equipe, fundada por Antonín Charouz, tem um histórico respeitável dentro do esporte a motor, inicialmente com as
provas de longa duração e, mais
recentemente com os monopostos. Foi pela organização
tcheca, então denominada Lotus, que Pietro Fittipaldi conquistou o título da antiga World
Series em 2017. Brasileiros
não são novidade no time: em
2020, Pedro Piquet correu pela
equipe na Fórmula 2, e o time
terminou a temporada na sétima
posição com 137 pontos – incluindo duas voltas mais rápidas
e cinco presenças no pódio.
“Olhando para a temporada
2020, foi provavelmente uma
das mais difíceis da história do
esporte a motor, mas conseguimos nos manter fortes e focados para tirar o máximo de tudo
aquilo. Estou muito feliz de poder contar com o Guilherme e

o David, e estou muito mais
confiante para o campeonato
que se aproxima. Temos objetivos mais claros em sobre
como avançar e isso nos permite estar ainda mais focados
no trabalho de pista. Já tivemos
o prazer de trabalhar com os
dois pilotos em testes; os resultados foram positivos e encorajadores para ambos”, afirmou Antonín Charouz, fundador do time.
Tanto a Fórmula 2 como a
F3 terão mudanças profundas
no formato dos finais de semana a partir de 2021, tudo com o
principal objetivo de reduzir os
custos para as equipes. Das 12
etapas (de duas corridas cada)
em 2020, a categoria terá agora oito, mas com três provas por
fim de semana, totalizando as
mesmas 24 de anos anteriores.
Todas elas serão preliminares da Fórmula 1. F2 e F3 correrão em finais de semana diferentes e Samaia correrá com
a Charouz no Bahrein, em Mônaco, Azerbaijão, Inglaterra,
Itália, Rússia, Arábia Saudita e
Abu Dhabi nos oito encontros
da temporada 2021.
O formato dos finais de semana mantém a sexta-feira
com um treino livre de 45 minutos e a classificação de meia
hora que define o grid da prova de domingo. No sábado,
duas corridas curtas com 120
quilômetros de distância total
ou 45 minutos de duração: a
primeira delas terá a formação
do grid de acordo com o resultado da classificação, entretanto, invertendo os dez primeiros colocados; para a segunda
prova do dia, invertem-se os
dez primeiros colocados do resultado da prova anterior.
A corrida mais longa, chamada de feature race, era tradicionalmente disputada no
sábado e seu resultado invertia os oito primeiros colocados para a prova do dia seguinte, a sprint race, ou corrida curta. No novo formato, a corrida
principal e a última atividade do
fim de semana da F2 será a corrida longa, com 170 quilômetros ou uma hora com um pit
stop obrigatório para troca de
pneus e cada piloto sendo obrigado a usar dois compostos diferentes de pneus na disputa.
Esta corrida terá o grid definido
de acordo com o resultado da
classificação de sexta-feira.
“Estou empolgado com as
mudanças. No final das contas,
teremos mais tempo de pista,
e isso é importante. 2020 foi
um ano muito difícil, mas no
qual aprendi muito e cresci
como piloto. Acho que agora, junto da Charouz, poderemos dar um importante passo adiante”, concluiu Guilherme Samaia.

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