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Clima econômico melhora no Brasil
no primeiro trimestre, diz FGV
O Indicador de Clima Econômico do Brasil subiu 5,1 pontos do último trimestre de 2020
para o primeiro trimestre deste
ano e chegou a 72,3 pontos,
em uma escala de zero a 200
pontos. O dado, que reflete a
opinião de especialistas em economia do país, foi divulgado na
sexta-feira (26) pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).
No primeiro trimestre, o
clima econômico chegou ao
maior patamar desde o primeiro trimestre de 2020 (98
pontos), mas ainda está abaixo da média dos últimos dez

Governos estaduais adotam medidas
restritivas para combater covid-19
Página 6

Ocupação de UTIs chega ao pior
nível da pandemia, diz Fiocruz
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A Agência de Alimentos e
Medicamentos dos Estados
Unidos (FDA) aprovou na quinta-feira (25) o armazenamento e transporte da vacina contra a covid-19 desenvolvida
pela Pfizer e a parceira alemã
BioNTech em temperaturas de
congelador padrão por até duas
semanas, em vez de instalações
ultrafrias.
“Temperatura alternativa
para transporte e armazenamento ajudará a aliviar a carga de aquisição de equipamentos de armazenamento
ultrabaixo para locais de vacinação e deve ajudar a levar
a vacina a mais locais”, disse
Peter Marks, diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa
Biológica da FDA.
Na semana passada, as empresas pediram ao órgão regulador de saúde dos Estados
Unidos que alterasse as exigências de temperatura para sua
vacina contra covid-19, permitindo potencialmente que fosse mantida em refrigeradores
de farmácia.
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Tecnologia 5G estará
disponível em todas as
capitais até julho de 2022

A tecnologia do 5G estará
disponível em todas capitais brasileiras até julho de 2022. O edital para o leilão do 5G foi aprovado na quinta-feira (25) pelo
Conselho Diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), que também decidiu pela
obrigatoriedade da adoção imediata do padrão em formato standalone, o que demanda a implantação de uma rede independente do

atual 4G. O edital agora será encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU).
Essa tecnologia permite o
tráfego de dados até 100 vezes
mais rápido que o padrão de
quarta geração (4G), por utilizar
um espectro de rádio mais abrangente, o que permite que mais
aparelhos móveis se conectem
simultaneamente, com mais estabilidade do que as redes atuais.
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rerá a partir da próxima quarta-feira, dia 3 de março. Além
disso, a imunização do público com idade entre 80 e 84
anos já iniciada neste sábado
(27), dois dias antes da previsão inicial.
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Desemprego recua para
13,9% no 4º trimestre,
segundo o IBGE
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Primeiro caso de covid-19
no Brasil completa um ano
O Brasil identificou a primeira
contaminação pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020,
enquanto a Europa já registrava centenas de casos de covid-19. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, mês em
que também foi registrada a primeira morte pela doença.

Em abril, em meio ao isolamento social, o governo adotou
medidas para mitigar o efeito da
doença na economia, como linhas
de crédito para as empresas, e
enviou ao Congresso Nacional
proposta de criação de auxílio
emergencial, direcionado à população mais vulnerável. Página 4

Banco Central tem lucro
recorde de R$ 469,6 bi em 2020
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Esporte

Montes Claros América Vôlei recebe
vice-líder, EMS Taubaté Funvic
Montes Claros América
Vôlei (MG) e EMS Taubaté
Funvic (SP) se enfrentam no
sábado (27) em partida válida pela décima rodada do
returno da Superliga Banco
do Brasil masculina de vôlei 20/21. O duelo será no
ginásio Tancredo Neves, em
Montes Claros (MG), às
21h30, e será exibido ao
vivo pelo SporTV 2.
O time mineiro ocupa a
sexta posição na tabela,
com 27 pontos, enquanto a
equipe paulista está em segundo lugar na classificação geral do campeonato,
com o total de 47.
Para este confronto, o
técnico do Montes Claros
América Vôlei, Fabiano Ribeiro, o Magoo, sabe da dificuldade de enfrentar um time
forte como o adversário.
“A expectativa é de fazer
o nosso melhor, pois com essas equipes precisamos de
101% e acreditar no improvável. É um difícil confronto, porém poder jogar contra
atletas de seleção brasileira e
de nível internacional nos
coloca em uma posição de
grande aprendizado para termos e a frente de um grande
desafio”, avaliou Magoo.
O técnico do EMS Taubaté Funvic, o argentino Javier

Weber, vê o elenco do seu time
em um momento de evolução.
“Ter os jogadores fora por
COVID-19 foi uma situação
bem diferente, que a gente não
esperava passar nesse momento do campeonato. Mas passamos bem por aquelas semanas
de superação, treinando com
elenco reduzido, e com os atletas se desdobrando em quadra,
mas hoje o elenco está muito
bem. Nos últimos 10 dias nós
trabalhamos muito para recuperar todo mundo, e equilibrar o
elenco em termos físicos. Tecnicamente, o time está voltando ao que era no começo de
temporada e achando os caminhos para o melhor rendimento”, disse Weber.
Outros três jogos serão realizados neste sábado: Azulim/
Gabarito/Uberlândia (MG) x
Minas Tênis Clube (MG), às
14h; Caramuru Vôlei (PR) x
Vedacit Vôlei Guarulhos (SP),
às 17h, e Apan/Eleva/Blumenau
(SC) x Vôlei Renata (SP), também às 17h.
Os outros dois jogos da décima rodada do returno serão no
domingo (28): Sesi-SP x Vôlei
UM Itapetininga (SP), às 18h, e
Sada Cruzeiro (MG) x Pacaembu Ribeirão (SP), às 19h.
No encerramento da décima
rodada do returno da Superliga
Banco do Brasil feminina de vô-
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O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (26),
a antecipação do calendário de
vacinação em todo estado de
São Paulo. O início da vacinação contra COVID-19 de idosos entre 77 e 79 anos ocor-

Além disso, a tecnologia favorece a uso de ferramentas inteligentes, interconexão de equipamentos e máquinas em tempo
real e da chamada Internet das
Coisas (IoT).
“A tecnologia do 5G é um
catalizador de novas tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada e realidade mista”, disse na sextafeira (26).
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

SP antecipa calendário e
começa a vacinar idosos acima
de 77 anos na próxima semana

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

FDA autoriza
conservação
de vacina da
Pfizer em
temperatura
mais alta

anos (77,8 pontos).
A alta foi puxada pelo Indicador da Situação Atual, que
subiu 11,7 pontos do último
trimestre de 2020 para o primeiro trimestre deste ano.
Apesar disso, a avaliação sobre o momento presente
continua em patamar baixo, de
25 pontos.
O Indicador de Expectativas
por sua vez, apesar de estar em
um patamar mais elevado
(137,5 pontos), recuou 9,2 pontos no primeiro trimestre deste
ano, na comparação com o trimestre anterior.
Página 3

EMS Taubaté Funvic
lei 2020/2021, Osasco São
Cristóvão Saúde (SP) e São
Caetano (SP) se enfrentam em
um duelo paulista que será disputado no sábado, a partir das
19h, no ginásio José Liberatti,
em Osasco (SP). O SporTV 2
transmite ao vivo.
O time da casa ocupa atualmente a segunda posição na tabela de classificação, com 47
pontos. O São Caetano não vem
alcançando os resultados esperados nesta temporada e está em
último lugar, ainda sem pontuar.
A partida de sábado será marcante para o Osasco São Cristóvão Saúde. Recuperado de
COVID-19, o técnico Luizomar

de Moura reassumirá o comando do time, e o time osasquense ainda preparou a despedida de
Carol Albuquerque do vôlei profissional.
Depois de 11 dias na UTI, o
treinador está mais do que motivado. “Passamos por momentos difíceis, não só com meu
caso, mas todos da equipe que
foram contaminados por esse
vírus traiçoeiro, e estou feliz
por estar de volta, ainda mais um
jogo especial em função da despedida da Carol”, comentou Luizomar de Moura.
O comandante do Osasco
São Cristóvão Saúde fez questão de agradecer ao assistente,

Jéfferson Arosti, que o substitui enquanto esteve internado e com quem trabalha desde a temporada 2000/2001.
“Quero expressar meus agradecimentos ao Jé, que mostrou a competência de sempre ao comandar nossa equipe e ajudar a conduzi-la de
volta a vice-liderança”, disse
Luizomar.
O técnico do São Caetano,
Fernando Gomes, sabe que seu
time terá dificuldades contra
o segundo colocado, mas destaca que o objetivo do grupo
vai além de resultados.
“Sempre difícil enfrentar
uma equipe que tem investimento para tentar fazer a final
de uma Superliga. A nossa
equipe é jovem e o nosso objetivo é tentar dar uma melhora
para as atletas para que elas
sigam o caminho como profissionais no voleibol”, ressaltou Fernando Homes.
Mas, o treinador do time
do ABC Paulista também tem
orientações para a partida.
“Além disso, temos que sacar bem para não contar com
todas as bolas rápidas da Roberta e ter coragem e determinação na hora de atacar e
contra-atacar para buscar a
nossa evolução, sem pensar
em resultado”, complementou Fernando.
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Capital e Grande São Paulo regridem
para a Fase Laranja do Plano SP
Com o avanço dos casos e
aumento de internações por covid-19, a região da Grande São
Paulo, o que inclui a capital paulista, regrediu de fase, passando
da Fase 3-Amarela para a Fase
2-Laranja. Com isso, bares não
poderão abrir para atendimento
presencial. Além disso, o horário de funcionamento do comércio passa de 12 horas por dia
para apenas oito horas.
Na etapa Laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito
horas diárias, com atendimento
presencial máximo de 40% da
capacidade e encerramento às

20h. O consumo local em bares
está totalmente proibido nessa
fase, mas é permitido o funcionamento presencial se o bar operar como um restaurante, somente servindo refeição.
Além da Grande São Paulo,
outras cinco regiões do estado
regrediram de fase. As regiões
de Registro, Sorocaba e Campinas passaram da Fase 3- Amarela para a Fase 2- Laranja. Já as
regiões de Marília e de Ribeirão Preto passaram da Fase 2Laranja para a Fase 1-Vermelha
e só poderão manter em funcionamento os serviços considerados essenciais.

CESAR
NETO
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)
Entre os vereadores eleitos pro 1º mandato, o advogado e exdiretor na Secretaria paulistana (Trabalho) Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE) parece ter nascido pra cumprir missões. Nem pintava entre os eleitos, mas acabou eleito pela recontagem dos votos no TRE-SP
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Além da 1ª dose da vacinação contra o mutante e variante Covid
19, antecipada pra idosos dos 80 aos 84 anos, o Secretário (Saúde) Edson Aparecido confirma que a partir do dia 3 março, quarta-feira, será antecipada também a 1ªdose pra idosos dos 77 aos
79 anos
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Uma pergunta tá no ar do Palácio 9 de Julho : qual pode ser o
destino do deputado-presidente Macris (PSDB), que no próximo
dia 15 março deixará a presidência da Mesa Diretora ? Uma Secretaria no governo Doria, ou suceder o pai na Câmara dos Deputados ? É ferro
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
É muito possível que ao final da pandemia Covid 19 uma edição do material das - por enquanto - mais de 180 entrevistas coletivas, o estilo João Doria vire matéria dos cursos de Comunicação Social. É que nunca antes um gestor virou político profissional em tão pouco tempo
.
CONGRESSO (BRASIL)
Após um ano da chegada da pandemia Covid 19 no Brasil, os
513 deputados federais e os 81 senadores têm a obrigação moral
e espiritual - dos que se dizem cristãos - de não priorizar ideologias falidas no Século 20 e lutar pela vida de todos os brasileiros
no Século 21
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Jair Bolsonaro (ex-PSL ainda sem partido) vai seguir demitindo quem não se enquadrar aos planos dos seus 2 últimos anos
de governo. Este é o antigo jeitão de ser do capitão, que lhe deu a
vitória em 2018. Nem os filhos tem sobre ele a influência que
parecem ter
.
PARTIDOS (BRASIL)
Uma coisa é o PT se acertar pra ir pra Mesa Diretora até quando
joga no time que perde. Outra coisa é cumprir a palavra de acordos aos 41 de idade. Por isso, o ‘PP do Centrão’ - do presidente
Lira (Câmara Federal) - vai evitar acordos, porque não são cumpridos
.
H I ST Ó R IAS
Bastou um mês no cargo de Presidente dos USA, pra que o
democrata Joe Biden demonstrasse que quem voltou a mandar no
governo foi o ex-Presidente Obama. O ataque militar contra instalações de milícias - na Síria - apoiadas pelo governo do Irã é a
prova provada
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A região de Piracicaba foi a
única a evoluir, passando da Fase
2-Laranja para a Fase 3-Amarela.
A Fase Amarela permite
40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings,
concessionárias, escritórios e
parques estaduais, com expediente de até dez horas diárias para
restaurantes e 12 horas para as
demais, mas o atendimento presencial deve ser encerado até as
22h, com exceção dos bares, que
devem fechar às 20h. Eventos
que geram aglomeração, como
festas, baladas e shows continuam proibidos.
As demais regiões do estado
mantiveram suas classificações.
Com isso, apenas três regiões do estado estão na Fase 3Amarela: Piracicaba, Baixada
Santista e Araçatuba. Outras seis
regiões estão na Fase 1- Vermelha: Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Ribeirão
Preto e Barretos.
O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do

nível máximo de restrição de atividades não essenciais (Vermelho) a etapas identificadas como
controle (Laranja), flexibilização (Amarelo), abertura parcial
(Verde) e normal controlado
(Azul). O plano divide o estado
em 17 regiões e cada uma delas
é classificada em uma fase do
plano, dependendo de fatores
como capacidade do sistema de
saúde e a evolução da epidemia.
Casos
O estado de São Paulo vem
registrando um grande avanço da
pandemia pelo estado e, durante
toda esta semana, bateu recordes
no número de pessoas internadas em estado grave. Esse número somou 6.767 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI), maior número
desde o início da pandemia. Em
julho do ano passado, que era
considerado o pico da pandemia
até então, esse número estava
em 6.250, o que demonstra que
o estado enfrenta agora o seu
pior momento.

Durante essa semana epidemiológica, que só vai ser encerrada neste sábado (27), o estado
já vem registrando aumento de
6% no número de casos, com
média móvel diária de 9.117 casos da doença. “Esse número de
casos ainda pode ser maior por
dois motivos: ainda não acabamos a semana epidemiológica e
pode haver dados represados”,
disse o secretário estadual da
saúde, Jean Gorinchteyn.
O número de novas internações vem crescendo 13%, com
média de 1.740 internações por
dia; e o número de óbitos vem
registrando aumento de 4%, com
média diária de 231 mortes.
Além do crescimento de internações, o Centro de Contingência do Coronavírus em São
Paulo vem notando que a situação dos pacientes do novo coronavírus, neste momento, está
evoluindo de forma mais grave.
No pico da pandemia, em julho
do ano passado, 40% dos pacientes internados no estado estavam em UTIs. Nesse momento,

do total de internados, 46% dos
pacientes estão em estado grave. “Estamos internando mais em
unidades de terapia intensiva do
que antes”, disse Gorinchteyn.
Hoje, dia que se completa um
ano do primeiro caso registrado
no Brasil, o estado de São Paulo
somou 2.026.125 casos confirmados do novo coronavírus, com
59.129 óbitos. O estado demorou de fevereiro a outubro para
registrar seu primeiro 1 milhão
de casos [marca atingida no dia
3 de outubro), mas agora, em
apenas quatro meses (entre novembro e fevereiro) registrou
essa mesma cifra, o que demonstra que a pandemia está
crescendo em ritmo mais rápido nesse momento. “Estamos
fazendo o nosso melhor, mas
tudo tem limite. Temos risco de
colapsar [o sistema de saúde]. A
população, mais do que nunca,
tem que acolher os nossos chamados e pedidos [de usar máscara e evitar aglomerações e sair
de casa]”, disse Gorinchteyn.
(Agência Brasil)

SP antecipa calendário e começa a vacinar
idosos acima de 77 anos na próxima semana
O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (26), a
antecipação do calendário de
vacinação em todo estado de
São Paulo. O início da vacinação
contra COVID-19 de idosos entre 77 e 79 anos ocorrerá a partir da próxima quarta-feira, dia
3 de março. Além disso, a imunização do público com idade
entre 80 e 84 anos já iniciada
neste sábado (27), dois dias antes da previsão inicial.
“A vacina é prioridade absoluta do nosso governo, ao lado
das medidas de proteção e de

amparo para evitar mais contaminação. A antecipação é importante para proteger a faixa etária
mais vulnerável”, informou o
Governador João Doria.
O cronograma de vacinação
do Estado de São Paulo prevê a
vacinação de 563 mil pessoas
entre 80 e 84 anos e de outras
430 mil pessoas que estão na
faixa de 77 a 79 anos. Os idosos
com mais de 85, cuja vacinação
já foi iniciada, são cerca de 515
mil pessoas.
Uma grande operação logística foi montada para os próxi-

mos dias para a distribuição de
aproximadamente 720 mil doses
da vacina do Butantan, destinadas à primeira dose para os idosos entre 77 e 79 anos, bem
como para a aplicação de segunda dose nos idosos acima de 90
anos e nos profissionais de saúde que ainda precisam completar o esquema vacinal.
Desde quarta-feira, mais de
474 mil doses da vacina Astrazeneca/Instituto Serum também
têm sido destinadas para todas as
regiões do estado. Os municípios que já abasteceram seus pos-

tos de vacinação com estas entregas poderão antecipar a vacinação para amanhã.
Os números da vacinação no
estado podem ser consultados
no Portal do Governo de São
Paulo, no link vacinaja.sp.gov.br/
vacinom etro/. O Vacinômetro
aponta, em tempo real, quantas
pessoas já receberam a primeira
e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados
para cidade cada cidade. Além
disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses
enviadas aos municípios.

Ciclo ILP-FAPESP discute a corrida
das vacinas contra a COVID-19
Pesquisadores que estão à
frente dos estudos de quatro imunizantes contra a COVID-19 testados no país vão apresentar, num
único evento, os processos dos testes clínicos em humanos e resultados de eficácia e segurança obtidos para as vacinas CoronaVac,
Oxford/AstraZeneca (AZD1222),
Janssen (Ad26.COV2.S) e Pfizer/BioNTech.
As duas primeiras vacinas já
receberam aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para uso emergencial e
integram o Plano Nacional de Imunização. As vacinas da Janssen e
da Pfizer/BioNTech foram testadas no país, mas ainda não se sabe
se chegarão ao público brasileiro.
O evento integra o ciclo ILPFAPESP de Ciência e Inovação,
parceria entre a Fundação e o
Instituto Legislativo Paulista
(ILP) da Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp), com o
objetivo de divulgar os resultados das pesquisas científicas financiadas com recursos públi-

cos à sociedade em geral e aos
legisladores e gestores públicos
em particular. A reunião virtual
ocorrerá nesta segunda-feira
(01/03), das 15h às 17h, e será
transmitida pelo canal da Alesp
no YouTube.
A chefe do laboratório de
Pesquisa Clínica em DST e Aids
do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), Beatriz Grinsztejn, fará uma
análise dos resultados obtidos até
o momento no estudo EnsembleFase 3 para avaliar a eficácia e segurança da vacina da Janssen. A
pesquisadora, que é co-chair do
estudo para aAmérica Latina pela
rede CoVPN/NIAID/NIH, apresentará os dados avaliados pela
reunião do comitê que recomendou ao FDA, agência norte-americana que regula medicamentos,
a autorização da vacina. No Brasil, o estudo previu o recrutamento de 7 mil voluntários por
28 centros de pesquisas.
O epidemiologista Edson
Duarte Moreira Jr., que coorde-

na no Brasil, a partir do Centro
de Pesquisa Clínica do Hospital
Santo Antônio, em Salvador, os
estudos clínicos de fase 3 do
imunizante contra a COVID-19
desenvolvido pelos laboratórios
Pfizer/BioNTech, apresentará
uma atualização dos resultados
da utilização dessa vacina no
mundo, desde sua aprovação
para uso emergencial até o impacto da vacinação na incidência
de casos da doença. Apesar de
ainda não estar disponível no
país, a vacina foi a primeira a
obter da Anvisa o registro definitivo. O pesquisador também
compartilhará com seus pares e
o público suas considerações
sobre o futuro da pandemia.
O Instituto Butantan coordena os estudos clínicos da vacina
CoronaVac no Brasil, além de ter
dado início ao envasamento e
distribuição do imunizante para
o Sistema Único de Saúde
(SUS). O diretor da instituição,
Dimas Covas, vai tratar das vacinas e soros produzidos pela

instituição. Recentemente, o
Butantan iniciou em Serrana,
município paulista com 48 mil
habitantes, estudo inédito da
CoronaVac com o objetivo de
avaliar o impacto da vacinação
em massa no combate à pandemia de COVID-19.
Também participará do encontro Lily Yin Weckx, coordenadora do Centro de Referência
de Imunobiologia Especial da
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), responsável
por coordenar o estudo clínico
da vacina Oxford/AstraZeneca
no Brasil. Ela vai descrever a trajetória do desenvolvimento clínico à licença para uso emergencial do imunizante e mostrará os
principais resultados dos testes
em humanos, eficácia com uma
e duas doses e o impacto das
novas variantes.
As inscrições devem ser feitas
no
endereço
www.al.sp.gov.br/ilp/cursose v e n t o s /
detalheAtividade.jsp?id=6685.

Poupatempo Digital atinge a
marca de 4 milhões de downloads
O aplicativo Poupatempo
Digital, desenvolvido pela Prodesp – empresa de Tecnologia
do Governo de São Paulo –, já
atingiu 4 milhões de downloads. O app, que foi lançado em
maio do ano passado, possibilita aos cidadãos o acesso a diversos serviços online. A plataforma também oferece a
agendamento de data e horário
para os atendimentos que precisam ser realizados de forma
presencial.
Com segurança e qualidade,
a ferramenta permite acesso
rápido, de qualquer local, seja
em casa ou no trabalho, com
conforto e praticidade. Atualmente são 91 opções oferecidas ao cidadão. As principais
novidades são as funcionalidades da Vacinação Covid-19, que
permite o pré-cadastro e acesso à Carteira de Vacinação.

Pelo app também é possível
baixar a Autorização para
Transferência de Propriedade
do Veículo Digital (ATPV-e); o
acompanhamento da solicitação dezsegunda via de CNH;
Consulta de multas aplicadas
pelo Detran.SP; Agendamento
de coleta biométrica para primeira habilitação; Serviços relacionados ao TRE e CDHU;
Agendamento de serviços municipais; Pesquisa de veículo
escolar; Pesquisa gravames;
Consulta de endereço da CNH;
Consulta de endereço do veículo; entre outras.
Para o diretor da Prodesp,
Murilo Macedo, ampliar a
oferta dos atendimentos remotos do Governo do Estado além
de trazer mais autonomia aos
cidadãos garante mais segurança aos usuários que utilizam os
serviços do Poupatempo, espe-

cialmente neste momento de
pandemia. “A Prodesp trabalha
para disponibilizar no celular
soluções inovadoras e mais facilidades, com a mesma qualidade e eficiência que os usuários do Poupatempo estão
acostumados a receber”, explica Macedo. Entre maio do ano
passado, quando o app foi lançado, até dezembro, foram 5,7
milhões de serviços prestados
à população. Hoje os atendimentos digitais representam
cerca de 70% do total. Juntos,
aplicativo, portal e totem somam mais de 120 opções de
atendimentos online.
Somente este ano, no mês
de janeiro, o Poupatempo Digital acumulou 1,2 milhão de
atendimentos online. Entre os
serviços mais solicitados estão
a Pesquisa Pontuação, com
377 mil acessos, Consulta de

IPVA, com 293 mil, Licenciamento de veículos, com 291
mil, e Renovação de CNH, com
171 mil, entre outros. Além de
oferecer serviços, pelo app
também é possível realizar o
agendamento de data e hora
para ser atendido presencialmente nas unidades do Poupatempo.
Como baixar
O app está disponível para
os sistemas Android e iOS.
Para baixar, basta entrar na loja
de aplicativos de seu celular
(Google Play ou App Store) e
buscar por “Poupatempo Digital”.
Ao baixá-lo, é possível efetuar o cadastro e ter acesso a
todos os serviços online.
Aqueles que já utilizam o site
do Poupatempo poderão usar o
mesmo login e senha.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Clima econômico melhora no Brasil
no primeiro trimestre, diz FGV
O Indicador de Clima Econômico do Brasil subiu 5,1 pontos do último trimestre de 2020
para o primeiro trimestre deste
ano e chegou a 72,3 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos. O dado, que reflete a opinião de especialistas em economia do país, foi divulgado na sexta-feira (26) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
No primeiro trimestre, o
clima econômico chegou ao
maior patamar desde o primei-

ro trimestre de 2020 (98 pontos), mas ainda está abaixo da
média dos últimos dez anos
(77,8 pontos).
A alta foi puxada pelo Indicador da Situação Atual, que subiu 11,7 pontos do último trimestre de 2020 para o primeiro
trimestre deste ano. Apesar disso, a avaliação sobre o momento presente continua em patamar
baixo, de 25 pontos.
O Indicador de Expectativas
por sua vez, apesar de estar em

um patamar mais elevado (137,5
pontos), recuou 9,2 pontos no
primeiro trimestre deste ano, na
comparação com o trimestre
anterior.
Na América Latina, o clima econômico teve uma melhora mais acentuada que no
Brasil: de 9,8 pontos. Apesar
disso, o desempenho da região
está abaixo do brasileiro (70,5
pontos).
Entre os dez países da região
mostrados na pesquisa, o Brasil

aparece em terceiro lugar, atrás
de Paraguai (122,2 pontos) e
Chile (95,8 pontos).
A maioria dos especialistas
(66,7% dos entrevistados) revisou para baixo sua projeção para
2021 do Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos os
bens e serviços produzidos do
Brasil, em relação ao trimestre
anterior. Segundo os especialistas, o PIB brasileiro deve fechar
o ano com crescimento de 3,1%.
(Agencia Brasil)

Banco Central tem lucro recorde
de R$ 469,6 bilhões em 2020
A forte alta do dólar no ano
passado fez o Banco Central
(BC) fechar 2020 com lucro recorde de R$ 469,61 bilhões. O
Conselho Monetário Nacional
(CMN) aprovou na sexta-feira
(26) o balanço com as contas da
instituição financeira no ano
passado.
Do lucro total, R$ 61,97 bilhões correspondem ao lucro
operacional (ganhos com o exercício da atividade) e R$ 407,64
bilhões ao lucro com reservas
internacionais e derivativos cambiais (como os swaps, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro).
A moeda norte-americana,
que subiu 29,3% ano passado,

multiplica o valor em reais das
reservas internacionais, que fecharam 2020 em US$ 355,6 bilhões,
praticamente estável em relação
a 2019 (US$ 359,4 bilhões). Isso
ampliou os ganhos da autoridade
monetária, mesmo com a venda de
cerca de US$ 25 bilhões das reservas externas pelo BC para segurar a alta do dólar.
Outra parte do lucro cambial vem do resultado das operações de swap cambial, que funcionam como venda de dólares
no mercado futuro.
Desde 2008, o banco registra os resultados operacionais e
cambiais de forma separada. No
primeiro semestre do ano passado, quando o dólar passou a

disparar, o BC teve lucro operacional de R$ 24,75 bilhões e
ganhos de R$ 478,47 bilhões
com as operações cambiais.
Desse total, R$ 325 bilhões foram transferidos ao Tesouro para
recompor o “colchão da dívida
pública”, reserva financeira usada em momentos de turbulência,
como a pandemia de covid-19.
No segundo semestre, quando o dólar se estabilizou e passou a cair, o BC teve lucro operacional de R$ 37,22 bilhões e
prejuízo de R$ 70,83 bilhões
com as operações cambiais. No
total, a autoridade monetária teve
perda de R$ 33,61 bilhões no
segundo semestre, subtraída a
transferência de R$ 325 bilhões

ao Tesouro e o prejuízo de US$
33,61 bilhões no segundo semestre.
Por causa da nova legislação
que regulamenta a relação entre
o Banco Central e o Tesouro, a
destinação dos lucros da autoridade monetária mudou. Os lucros vão para uma reserva interna do BC que aumentará o patrimônio líquido do banco e será
usada para abater prejuízos futuros com as operações cambiais.
Essa reserva financeira saltou de R$ 45,05 bilhões em
2019 para R$ 164,91 bilhões
em 2020. A diferença deve-se à
incorporação do lucro cambial
de R$ 478,47 bilhões no primeiro semestre. (Agencia Brasil)

Indústria paulista registra
crescimento, diz Fiesp
A indústria de transformação paulista registrou crescimento de 2,6% nas vendas reais entre dezembro e janeiro,
de acordo com o Levantamento de Conjuntura da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp).
Segundo o relatório, houve
aumento de 2,7% nas horas trabalhadas na produção pelo
nono mês consecutivo. O nível
de utilização da capacidade ins-

talada cresceu 0,8 pontos percentuais (p.p), fechando em
79,2% em janeiro.
“A vacinação da população é
fundamental para evitar uma alta
expressiva da curva de óbitos e
o fechamento ainda maior da
economia no país, que atualmente demonstra recuperação. O
progresso em direção à normalização total da economia graças
à vacinação deve gerar aceleração do crescimento no 2º trimestre”, diz nota.
De acordo com a pesquisa

Sensor, a indústria de transformação paulista continuou com
expansão em fevereiro, ainda
que com alguma perda de ritmo
quando comparado aos últimos
meses. O indicador Sensor de
fevereiro fechou em 51 pontos,
na série com ajuste sazonal, resultado superior ao de janeiro
(50,5 pontos). Números acima
dos 50 pontos indicam melhora da atividade industrial paulista no mês.
O indicador de condições
de mercado passou de 47,4 em

janeiro para 49,9 pontos em
fevereiro, apontando estabilidade das condições de mercado no período.
As vendas indicam continuidade do crescimento ao registrar 52,1 pontos ante os 52,2
pontos de janeiro, mostrando
expectativa de aumento das vendas no mês em relação ao anterior. O indicador de nível de estoque passou de 53,2 pontos em
janeiro para 50,8, ficando mais
próximo do nível desejado.
(Agencia Brasil)

Desemprego recua para 13,9%
no 4º trimestre, segundo o IBGE
O desemprego recuou para
13,9% no quarto trimestre de
2020, depois de atingir 14,6%
no trimestre anterior. Mas a taxa
média de desocupação para o
ano passado foi de 13,5%, a maior desde 2012, o que corresponde a cerca de 13,4 milhões de
pessoas buscando trabalho no
país.
O resultado para o ano interrompe a queda na desocupação
iniciada em 2018, quando ficou
em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. Os dados
são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada
na sexta-feira (26) pelo Instituto de Geografia e Estatística
(IBGE).
Segundo a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, essa reação do mercado de trabalho no
quarto trimestre já era esperada.
“O recuo da taxa no fim do ano é
um comportamento sazonal por
conta do tradicional aumento das
contratações temporárias e aumento das vendas do comércio.
É interessante notar que mesmo
num ano de pandemia, o mercado de trabalho mostrou essa reação”, afirmou, em nota.
O resultado no quarto trimestre foi puxado pelo aumento na ocupação em quase todos
os grupos de atividades: agricultura (3,4%), indústria (3,1%),
construção (5,2%), comércio
(5,2%), alojamento e alimentação (6,5%), informação e comunicação (5,8%) outros serviços
(5,9%), serviços domésticos

(6,7%) e administração pública
(2,9%). Apenas transporte ficou
estável.
Pandemia
A analista do IBGE destacou
que, no ano passado, houve uma
piora nas condições do mercado de trabalho por causa da pandemia de covid-19.
“A necessidade de medidas
de distanciamento social para o
controle da propagação do vírus
paralisaram temporariamente
algumas atividades econômicas,
o que também influenciou na
decisão das pessoas de procurarem trabalho. Com o relaxamento dessas medidas ao longo do
ano, um maior contingente de
pessoas voltou a buscar uma
ocupação, pressionando o mercado de trabalho”, disse.
De acordo com o IBGE, no
intervalo de um ano, a população
ocupada reduziu 7,3 milhões de
pessoas, chegando ao menor número da série anual.
“Saímos da maior população
ocupada da série, em 2019, com
93,4 milhões de pessoas, para
86,1 milhões em 2020. Ou seja,
foi uma queda bastante acentuada e em um período muito curto, o que trouxe impactos significativos nos indicadores da pesquisa. Pela primeira vez na série
anual, menos da metade da população em idade para trabalhar
estava ocupada no país. Em
2020, o nível de ocupação foi de
49,4%”, acrescentou Adriana.
Em um ano, o número de
empregados com carteira de tra-

balho assinada no setor privado
(excluindo trabalhadores domésticos) teve redução recorde,
menos 2,6 milhões, um recuo de
7,8%, ficando em 30,6 milhões
de pessoas. Os trabalhadores
domésticos (5,1 milhões) diminuíram 19,2%, também a maior
retração já registrada.
Foi registrada redução de 1,5
milhão de pessoas entre os trabalhadores por conta própria,
que somaram 22,7 milhões, retração de 6,2% em relação a
2019. O número de empregados
sem carteira assinada no setor
privado (9,7 milhões) caiu
16,5%, menos 1,9 milhão de
pessoas. O total de empregadores recuou 8,5%, ficando em 4
milhões.
Segundo a pesquisa, a taxa de
informalidade passou de 41,1%
em 2019 para 38,7% em 2020,
o que representa 33,3 milhões
pessoas sem carteira assinada
(empregados do setor privado ou
trabalhadores domésticos), sem
CNPJ (empregadores ou empregados por conta própria) ou trabalhadores sem remuneração.
De acordo com o IBGE, outro destaque foi a alta recorde no
total de pessoas subutilizadas,
que são aquelas desocupadas,
subocupadas por insuficiência
de horas trabalhadas ou na força
de trabalho potencial. Em 2020,
esse contingente chegou a 31,2
milhões, o maior da série, um
aumento de 13,1% com mais 3,6
milhões de pessoas.
Os desalentados, que desistiram de procurar trabalho devi-

do às condições estruturais do
mercado, chegaram a 5,5 milhões de pessoas 2020, alta de
16,1% em relação ao ano anterior. É também o maior contingente da série anual da Pnad Contínua.
“Com os impactos econômicos da pandemia, muitas pessoas pararam de procurar trabalho
por não encontrarem na localidade em que vivem ou por medo
de se exporem ao vírus. Durante
o ano de 2020, observamos que
a população na força de trabalho
potencial cresceu devido ao
contexto. Esse processo causado pela pandemia, somado às dificuldades estruturais de inserção no mercado de trabalho, podem ter reforçado a sensação de
desalento”, afirmou a analista da
pesquisa.
Impulsionada pelos segmentos de saúde e educação, a administração pública cresceu 1%,
com mais 172 mil trabalhadores,
Já construção fechou 2020 com
perda de 12,5% na ocupação,
seguido de comércio (9,6%) e
indústria (8,0%). Os serviços
também foram os mais afetados,
com destaque para alojamento e
alimentação (21,3%) e serviços
domésticos (19%).
Em 2020, o rendimento médio real dos trabalhadores foi de
R$ 2.543, crescimento de 4,7%
em relação a 2019. Já a massa
de rendimento real, que é a soma
de todos os rendimentos dos trabalhadores, atingiu R$ 213,4 bilhões, redução de 3,6% frente
ao ano anterior. (Agencia Brasil)
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FDA autoriza
conservação de
vacina da Pfizer em
temperatura mais alta
A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou na quinta-feira (25) o armazenamento e transporte da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e a
parceira alemã BioNTech em temperaturas de congelador padrão
por até duas semanas, em vez de instalações ultrafrias.
“Temperatura alternativa para transporte e armazenamento
ajudará a aliviar a carga de aquisição de equipamentos de armazenamento ultrabaixo para locais de vacinação e deve ajudar a
levar a vacina a mais locais”, disse Peter Marks, diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica da FDA.
Na semana passada, as empresas pediram ao órgão regulador
de saúde dos Estados Unidos que alterasse as exigências de temperatura para sua vacina contra covid-19, permitindo potencialmente que fosse mantida em refrigeradores de farmácia.
Novos dados foram encaminhados à FDA, em apoio a uma
proposta de atualização da bula de uso emergencial que permite
que as ampolas de vacina sejam armazenadas entre -25 e -15 graus
Celsius por até duas semanas, como alternativa ao armazenamento
em congelador de temperatura ultrabaixa.
Em dezembro, a FDA concedeu autorização para uso de
emergência da vacina da Pfizer/BioNTech armazenada em congelador ultrafrio, com temperaturas entre -80ºC e -60ºC.
(Agencia Brasil)

Estados e municípios
poderão pegar mais
R$ 20 bilhões
em empréstimos
Estados e municípios poderão contrair R$ 20 bilhões em
empréstimos no sistema financeiro. O Conselho Monetário
Nacional (CMN) aprovou na
sexta-feira (26) o limite de crédito dos governos locais para
2021. O limite é o mesmo que
vigorou no ano passado.
O teto das operações com
garantia da União, quando o Tesouro Nacional cobre eventuais
inadimplências, corresponderá a
R$ 9 bilhões, o mesmo valor em
vigor no ano passado. O limite
das operações sem garantia do
governo federal foi mantido em
R$ 11 bilhões.
A União tem um limite de
contratação de crédito de R$
500 milhões, valor R$ 100 mi-

lhões maior que o de 2020. Dessa forma, o teto total de operações de crédito pelos três níveis
de governo – federal, estadual e
municipal – subiu de R$ 20,4
bilhões em 2020 para R$ 20,5
bilhões em 2021.
A medida não tem impacto
fiscal para a União, porque os
limites valem para os entes públicos locais. Todo ano, o CMN
fixa valores máximos que a
União, os estados e os municípios podem pegar emprestado
no sistema financeiro. A utilização desse limite poderá ser
acompanhada pelas instituições
que integram o sistema financeiro e pela sociedade, por meio do
site do Banco Central. (Agencia Brasil)

BC estende acordo
com Federal Reserve
até fim de setembro
Acordo especial entre o
Banco Central (BC) e o Federal Reserve, Banco Central
norte americano, que permite
aumentar a oferta de dólares
em US$ 60 bilhões vigorará
por mais seis meses, decidiu
há pouco o Conselho Monetário Nacional (CMN). Inicialmente prevista para acabar no
fim de março, a linha especial de
swap foi estendida até o fim de
setembro.
Em março de 2020, pouco
depois de a Organização Mundial
de Saúde (OMS) decretar a pandemia do novo coronavírus, o
Federal Reserve anunciou um
acordo com Bancos Centrais de
diversos países para ampliar a
oferta internacional de dólares
e fazer frente à demanda maior
pela moeda norte-americana. No

caso do Brasil, estão disponíveis
US$ 60 bilhões, que podem ser
sacados se o BC desejar.
“Esta linha não implica condicionalidades de política econômica e amplia os fundos e
instrumentos disponíveis para
as operações de provisão de liquidez em dólares pelo BC. A
linha de liquidez soma-se ao
conjunto de instrumentos disponíveis do BC para lidar com
a alta volatilidade dos mercados em decorrência da pandemia de covid-19.”, explicou o
Banco Central em nota.
Essa é a segunda vez em que
a linha especial de crédito do
Fed é prorrogada. Em agosto, o
Conselho Monetário Nacional
havia estendido o acordo com o
Banco Central norte-americano.
(Agencia Brasil)

GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
FATO RELEVANTE
Ref. Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 33ª e 55ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
GAIA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 01, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-051, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Securitizadora”), na qualidade de emissora das 33ª e 55ª Séries da 4ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Securitização”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, com as
alterações nos termos das instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14, 568/15, 590/17, 604/18 e 620/20 vem divulgar, a quem possa interessar, o quanto segue. 1. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas, quando não deﬁnidos
no presente Fato Relevante, possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização da Emissão, conforme
aditado (“Termo de Securitização”); 2. Na data de 23 de fevereiro de 2021, a Securitizadora recebeu a Carta de Citação,
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Comarca de Cuiabá, 5ª Vara Cível de Cuiabá, processo nº 105851337.2020.8.11.0041, onde postula como autor a empresa Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., e réus Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Gaia Securitizadora S.A.. 3. Ocorre que a ação judicial declaratória e revisional com pedido de tutela de urgência proposta por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. tem como objeto:
(i) revisão contratual para que as parcelas remanescentes dos CRI sejam exigidas até o limite do excedente do caixa do
Shopping Goiabeiras, não podendo ser exigidas nos meses em que não tiver resultado positivo ou tiver resultado inferior
ao da parcela, e requer a antecipação da tutela para que os réus, ﬁquem impedidos de declararem o vencimento antecipado do saldo devedor dos CRI; (ii) reconhecimento de possíveis prejuízos causados pela nova administração do Shopping; (iii) revisão sobre a forma da aplicação dos juros; e (iv) substituição do IGP-M pelo INPC como índice de correção
monetária. 4. Nos cumpre informar que o pedido liminar de tutela antecipada para impedir que seja declarado o vencimento antecipado do saldo devedor das CCBs SGO03 e SGO05, com vencimento a partir de janeiro de 2021, bem como
a abstenção de promover a excussão de garantias ﬁduciárias das CCBs SGO03 e SGO05 até o julgamento ﬁnal da ação
foi indeferido. 5. Além da ação judicial informada acima, as emissões encontra-se inadimplentes, o que enseja condição
de vencimento antecipado das emissões. O presente comunicado é realizado para reportar os eventos ora indicados. A Securitizadora seguirá adotando as medidas que entende cabíveis, na forma autorizada no Termo de Securitização, sempre
visando a proteção dos interesses dos Titulares dos CRI em relação ao disposto no presente Fato Relevante.
São Paulo 25 de fevereiro de 2021.
GAIA SECURITIZADORA S.A.
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O Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo coronavírus no final de fevereiro
de 2020, enquanto a Europa já
registrava centenas de casos de
covid-19. A declaração de transmissão comunitária no país veio
em março, mês em que também
foi registrada a primeira morte
pela doença.
Em abril, em meio ao isolamento social, o governo adotou
medidas para mitigar o efeito da
doença na economia, como linhas de crédito para as empresas, e enviou ao Congresso Nacional proposta de criação de
auxílio emergencial, direcionado
à população mais vulnerável.

Ainda em 2020, estudos sobre a vacina contra covid-19
avançaram e tornaram real a
possibilidade de imunizar a população. Em janeiro deste ano,
o Brasil começa a vacinar grupos prioritários, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso
emergencial da CoronaVac e da
vacina de Oxford.
Com casos ainda em alta e
vacinação em andamento, no
início de 2021, vários estados
decretam toque de recolher para
tentar conter o avanço da doença. E o carnaval é cancelado
para evitar aglomerações.
(Agencia Brasil)

Os municípios do ABC Paulista adotam, a partir deste sábado (27), o toque de recolher para
aumentar o isolamento social e
tentar conter a disseminação do
novo coronavírus na região. A
medida foi aprovada em assembleia extraordinária do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC na
última quarta-feira (24).
Dos sete municípios do ABC,
cinco vão aderir à restrição de circulação de pessoas durante a noite: Santo André, São Bernardo do
Campo, Diadema, Mauá e Rio
Grande da Serra.
São Caetano e Ribeirão Pires
decidiram não aderir às novas
restrições e manter apenas o estipulado pela Fase Amarela do
plano de quarentena do governo
estadual.
Nos demais municípios, as
atividades comerciais serão encerradas a partir das 21h, com

exceção das farmácias e de equipamentos de saúde. O transporte coletivo será interrompido a
partir das 22h.
As novas restrições valem
até 7 de março, quando a situação será reavaliada. A circulação
de pessoas será restringida entre das 22h às 4h.

Foto/Divulgação/Pref. SBC

Primeiro caso de covid-19 no
Brasil completa um ano

Foto/Divulgação/Pref. SBC

ABC Paulista decreta toque de recolher
para conter avanço da covid-19

Além de aderir ao toque de
recolher, São Bernardo adiou
para 15 de março o retorno às
aulas na rede pública estadual e
municipal. A cidade registra 1.507
mortes por covid-19 desde o início da pandemia, das quais 491
ocorreram entre 17 de novembro
e 17 de fevereiro. Segundo o últi-

mo boletim divulgado pela prefeitura, 85% dos leitos em unidades de tratamento intensivo
(UTIs) para adultos estão ocupados.
Em Mauá, a circulação de pessoas será restrita das 23h até as
4h da manhã. A cidade já registrou 584 mortes por covid-19 e tem
67% dos leitos públicos municipais de UTI ocupados.
Em Santo André, a prefeitura
informou que fará operações para
combater festas clandestinas no
período do toque de recolher,
com a Guarda Civil Municipal e
apoio da Polícia Militar. O município tem 77,2% dos leitos de
UTIs ocupados e 1.197 mortes
confirmadas pelo novo coronavírus.
Em Diadema, 75% das vagas de
UTI estão sendo utilizadas, e o município já confirmou 662 mortes pela
covid-19. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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.
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.

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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Edital de citação expedido nos autos da Ação de Usucapião ± Prazo de 20 dias. Processo nº 1031516-33.2020.8.26.0224.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 09ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina
Miranda de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz saber a os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
confrontantes, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Vandelice Silvestre Cavalcante, CPF 27961263829, ajuizou
ação de Usucapião, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Alameda Amélia, nº 534, Gopouva, na cidade
de Guarulhos SP, CEP 07092-010 (parte do lote 13, quadra 7), Inscrição Cadastral nº. 083.61.51.0355.00.000, da transcrição
nº 28.120 do 12º Oficial de Registros de Imóveis de São Paulo. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, os réus serão revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Guarulhos
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1021061-27.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Transporte de Coisas Requerente: Top Brazil Logística Internacional Ltda Requerido: Importadora e Comércio
AC do Santos Eireli EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021061-27.2019.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos
Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IMPORTADORA E COMERCIO AC DO SANTOS EIRELI - CNPJ/MF
sob o nº 20.333.547/0001-16) que TOP BRAZIL LOGISTICA INTERNACIONA LTDA- ME lhe ajuizou uma AÇÃO DE
COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 89.720,00, referente aos contratos de transporte marítimo a cobrança
pela demora na devolução de contêineres. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. 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 16 de fevereiro de 2021.
26 e 27/02

INSTITUTO PREMIER PET - CNPJ 19.362.461/0001-32 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária - A
Diretora Presidente da associação civil Instituto Premier Pet, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.362.461/0001-32, com sede na
Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1460, 13º andar, cj. 136, São Paulo-SP, CEP 04548-005, em conformidade com o estatuto social
da entidade, convoca todos os seus Associados para que compareçam à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 31
de março de 2021, em sua sede social, em primeira convocação às 12h com o número regimental de associados, e, em segunda
convocação, às 13h, com o número de associados presentes, para análise, discussão e deliberação dos assuntos abaixo: (1) análise do Relatório de Atividades e das Demonstrações Financeiras da Diretoria referentes ao exercício social de 2020; (2) alteração
e ampliação do objeto social da Associação; (3) possível alteração de prazo para convocação de assembleias; (4) outros assuntos
de interesse da associação. São Paulo, 27 de fevereiro de 2021. Madalena Spinazzola - Diretora Presidente.

SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Extrato da Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. em 23.12.2019
Data, hora, local: 23.12.2019, em sua sede social, na Avenida das Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo
Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, São Paulo/SP. Presença:
Diretor Presidente, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e de seus Diretores, Srs. Valdemir Bertolo, Sergio Souza Fernandes Junior,
Rodrigo José Sanchez, Alberto Wagner Teixeira Campos e Vander Ossamu Nagata. Mesa: Presidente: José Luiz Teixeira
Rossi, Secretária: Renata Quiroga Chate. Deliberações aprovadas: a alteração da destinação da ﬁlial situada na
Rua Doutor Léo de Carvalho, nº 74 – 11º e 15º andares, salas 1105 a 1107 e 1501 a 1508, bairro Velha, Blumenau/SC,
CEP 89036-239, CNPJ/MF nº 62.173.620/0104-95 e NIRE nº 42.901.158.440, para que passe a desempenhar as
atividades de prestação de serviços previstas nos itens 10.02 (intermediação – CNAE 7490-1-04) e 17.01 (consultoria
e fornecimento de informações – CNAEs 70.20-4-00 e 8291-1-00, respectivamente) da LC 116/03. Discutido o
assunto, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.12.2019.
Diretor Presidente: José Luiz Teixeira Rossi; Diretores: Valdemir Bertolo; Sergio Souza Fernandes Junior; Rodrigo José
Sanchez, Alberto Wagner Teixeira Campos; e Vander Ossamu Nagata. Renata Quiroga Chate - Secretária. JUCESP nº
72.861/20-4 em 04.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
CNPJ 06.167.730/0001-68 - NIRE 35 2 2153286 1
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
Publica-se o presente extrato para que seja atendido ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406 de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil Brasileiro. Data: 26 de fevereiro de 2021. Local das Publicações: Observados os termos do § 1º
do artigo 1.152 do Código Civil Brasileiro, as publicações ocorrerão nos órgãos oficiais da União e dos Estados onde se
encontram os seguintes endereços: Sede Social: Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, sala 1,
Chácara Itaim, São Paulo, SP, CEP 04533-085. Filiais: (i) Rodovia Poços de Caldas/Andradas – s/nº – Km 10 – Parte C –
Zona Rural, CEP 37719-005, Poços de Caldas, Minas Gerais; (ii) Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro Emiliano Macieira,
Km 18, nº 03, Bairro Estiva, CEP 65095-604, São Luís, Maranhão; (iii) Enseada do Lago Grande de Juruti, s/nº, Porto
Capiranga, CEP 68.170-000, Juruti, PA. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, bem como
reunião ou assembleia, observados os termos dos §§ 2º e 3º do artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro. Deliberações: 1. As
Sócias decidem unanimemente reduzir o capital social da Sociedade de R$ 5.180.278.428,45 (cinco bilhões, cento e oitenta
milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), representado por
518.027.842.845 (quinhentos e dezoito bilhões, vinte e sete milhões, oitocentas e quarenta e duas mil, oitocentas e quarenta
e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de Real), para R$ 5.041.926.849,45 (cinco bilhões, quarenta e
um milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), representado por
504.192.684.945 (quinhentos e quatro bilhões, cento e noventa e dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentas
e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de Real) cada, por reputá-lo excessivo em relação ao
objeto social, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, tendo ponderado os seguintes fatores para
a conclusão do excesso do capital social: a) O contrato social da sociedade estabelece que as quantidades excedentes de
caixa devem ser distribuídas aos sócios na forma de dividendos ou, inexistindo lucros distribuíveis, na forma de redução de
capital; b) Cotejando-se as projeções de resultados com as necessidades de investimentos apresentadas pela administração,
basicamente de pequena monta já que direcionados à manutenção do parque produtivo atual, conclui-se que a Sociedade
continuará a acumular caixa sem perspectiva de utilização, o que configura excesso de capital social. 1.1. Deste modo,
propõe-se a redução do capital social em R$ 138.351.579,00 (cento e trinta e oito milhões, trezentos e cinquenta e um mil,
quinhentos e setenta e nove reais) com o cancelamento de 138.351.579 (cento e trinta e oito milhões, trezentas e cinquenta
e uma mil, quinhentas e setenta e nove) quotas representativas do capital social da Sociedade e o pagamento de R$ 0,01 (um
centavo de Real) por quota cancelada a cada uma das sócias, na proporção de suas participações no capital social da
Sociedade. 1.2. Como consequência da deliberação tomada, as sócias resolvem por unanimidade alterar a cláusula 6ª do
Contrato Social da Sociedade, que passará a ter a seguinte nova redação: “Cláusula 6ª – O Capital social, totalmente subscrito
e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 5.041.926.849,45 (cinco bilhões, quarenta e um milhões, novecentos e
vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), representado por 504.192.684.945
(quinhentos e quatro bilhões, cento e noventa e dois milhões, seiscentas e oitenta e quatro mil, novecentas e quarenta e
cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de Real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:
Valor da
% (aprox.)
Valor do
Sócia
N° de quotas
quota (R$)
do Capital Social Capital Social (R$)
Alcoa Alumínio S.A.
230.429.803.921
0,01
45,70
2.304.298.039,21
Alumina Limited do Brasil S.A.
153.619.868.655
0,01
30,47
1.536.198.686,55
Alcoa USA Holding Company
35.290.153.595
0,01
7,00
352.901.535,95
Alumina Brazil Holdings PTY Limited 23.526.768.859
0,01
4,67
235.267.688,59
Alcoa World Alumina LLC
16.637.756.580
0,01
3,30
166.377.565,80
Grupiara Participações S.A.
26.813.000.243
0,01
5,32
268.130.002,43
Butiá Participações S.A.
17.875.333.092
0,01
3,55
178.753.330,92
Total
504.192.684.945
0,01
100
5.041.926.849,45
Parágrafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem
solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo Segundo - Para efeito do exercício do direito de
voto e para cálculo do montante a ser distribuído a cada sócia, a título de dividendos, bem como para atribuição de
outros direitos econômicos às quotas representativas do capital social, será considerado o número de quotas detido
por cada sócia, independentemente de seu valor nominal”. Assinaturas: (ass.) Otávio Augusto Rezende Carvalheira:
Diretor-Presidente das quotistas: Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A.; (ass.) Luciano Francisco Pacheco
do Amaral Neto: procurador das quotistas Alcoa World Alumina LLC e Alcoa USA Holding Company; (ass.) David
Dias de Sousa: Diretor das quotistas: Alumina Limited do Brasil S.A., Butiá Participações S.A. e Procurador da
quotista Alumina Brazil Holdings PTY Limited. Testemunhas: Iracema Tereza da Silva e Raquel Macedo Duarte.
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1039787-83.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Móvel Exequente: Maxim Administração e Participações Ltda Executado: Kangqing Ye Me
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039787-83.2018.8.26.0100 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) a Kangqing Ye Me - CNPJ/MF nº 25.142.693/0001-88 que MAXIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 7.565,74, referente ao não
pagamento dos alugueis. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15
dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2021.
26 e 27/02
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000743-83.2020.8.26.0004 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Defeito, nulidade ou anulação Requerente: Elmar Campos da Costa Requerido: Frutalhos Comercial de
Alimentos Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000743-83.2020.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE CASTRO
CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRUTALHOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ
09.437.329/0001-99, que ELMAR CAMPOS DA COSTA lhe foi ajuizou uma “ação declaratória, com pedido de tutela
de urgência”, objetivando, liminarmente, que seu nome/CPF seja excluído do quadro societário da ré, oficiando à
JUCESP, a fim de que adote providências e anotações necessárias na ficha cadastral da Frutalhos, em relação ao
quanto foi determinado pelo Juízo; e, no mérito, que seja declarada: (i) a inexistência de relação jurídica entre as
partes, oficiando-se à Junta Comercial do Estado de São Paulo e aos órgãos oficial competentes para que se efetue
o cancelamento definitivo de todos os registros que envolvam o nome do autor, excluíndo-se, por conseguinte, seu
nome/CPF do quadro societário da ré; (ii) a nulidade de todo e qualquer ato praticado em nome da ré – pelo menos
no período em que o autor esteve em seu quadro societário – uma vez que não pode o Sr. Elmar ser responsabilizado
por tais atos, ante a falta de conhecimento e anuência dos mesmos e, por fim; (iii) seja determinado o cancelamento
do registro da sociedade perante à JUCESP. Tudo isso, em razão da ré Frutalhos ter sido constituída de forma
fraudulenta; e (iv) seja a ré condenada no pagamento das verbas sucumbenciais. Encontrando-se a ré Frutalhos
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital. Assim, fica a ré Frutalhos citada da
propositura da presente ação, bem como advertida de que terá o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, para apresentar resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2021.
26 e 27/02

Câmara de Comércio Dinamarquês – Brasileira
São Paulo, 27 Março de 2021
- CONVOCAÇÃO –
Assembleia Geral Ordinária
Prezados associados, com o presente e de acordo com o art.20 e seguintes do seu
Estatuto Social, a Câmara de Comércio Dinamarquês-Brasileira convoca V.Sas. para
a Assembleia Geral Ordinária de 22 de março de 2021. Nesta reunião serão apresentadas
as realizações do ano de 2020 e suas contas, assim como o cronograma de atividades
de 2021 e 2022 e outros assuntos. A Assembleia será realizada online através da
ferramenta Zoom no dia 22 de março de 2021, às 12h00 com o número de presentes.
Pauta: 1- Prestação de contas, pelo presidente, sobre atividades dos anos de 2020; 2Apreciação dos demonstrativos financeiros do ano de 2020; 3- Previsão, pelo presidente,
sobre atividades para os anos de 2021 e 2022; 4- Assuntos de interesse geral.

Cooperativa de trabalho
Teatro Educativo Oscar Felipe
A Escola vai ao Teatro... O Teatro vai à Escola.
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
CNPJ 05320680/0001-44 NRE 3540071681
Em sessão de 06 de março de 2021. Nos termos das disposições estatutárias nos
artigos 18, 19 e 28 dos artigos 45 a 48 da Lei nº 5764 de 16 de dezembro de 1971,
convoca os sócios cooperados em condições de votar para comparecem a Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de março no Teatro Espaço Cultural Oscar
Felipe na Rua Gamboas, nº 506- Vila Mazzei – São Paulo/SP. Em primeira convocação
às 15:00 hrs com o mínimo de 10 associados para tratar da seguinte ordem do dia.
Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
Direção dos Espetáculos. O número de sócios cooperados para eleito de quórum é 20.
São Paulo, 06 de março de 2021.
Lucy Lima Santos - Presidente

ASSOCIAÇÃO AICHI DO BRASIL
CNPJ/MF 46.393.013/0001-79
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com as disposições do Estatuto Social, ficam convocados todos os
Associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de março de 2021
(quinta), neste contexto deste isolamento social determinado pelas autoridades, através da
plataforma virtual Google Meet, em Primeira Convocação, às 20:15 horas, com o quórum
mínimo estatuário ou, em segunda Convocação, às 20:30 horas, com qualquer número de
presentes, para a seguinte Ordem do dia: 1) Deliberar sobre a aprovação do relatório de
atividades, do Balanço e da Demonstração de Resultados do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020; 2) Deliberar sobre aprovação do plano de atividades e da previsão
orçamentaria para o ano de 2021 e 3) Deliberar sobre outros assuntos de interesse geral.
Serão listados como presentes os que o chat registrar como participante. Os interessados
em participar, devem enviar mensagem nesse sentido para o WhatsApp (11) 93498-8319,
até as 24:00 horas do dia 15 de março de 2021, para poderem receber o link de acesso.
São Paulo, 01 de março de 2021.
Isao Sawada - Presidente

Jornal
ODIASP

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº 33.458.409/0001-05
NIRE Nº 35300535111 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 08 de fevereiro de 2021
recebeu a carta de renúncia do Sr. Igor de Castro
Camillo, ao cargo de Diretor sem designação
especíﬁca da Companhia. JUCESP 109.929/21-4 em
24.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008870-06.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani
Pereira Quinzani, na forma da Lei, FAZ SABER a AGS Esquadrias Metálicas Ltda ? EPP, CNPJ 09.592.284/0001-27,
na pessoa de seu representante legal e a Alexandre Gonçalves de Camargo, CPF 132.187.918-04, que nos autos
da ação de Execução de Títulos Extrajudicial, requerida por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora do veículo
importado, marca Hyundai HR, ano de fabricação/modelo 2007/2007, chassi KMFZBN7HP7U323408, placas
DTC- 3120, renavam 00944741967. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVSDJXHPDGtYLGDRXHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDPLPSXJQDomR
sob pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos, presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2020.
B 27/02 e 02/03
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008005-75.2016.8.26.0020 O(A) Dra. Luciane
Cristina Rodrigues Gadelho, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Faz
Saber a Claudio Jose Martinez Cardoso, CPF 157.065.128-09, que Jair Mantovani Pereira, Vera Lucia Pereira,
Mario Augusto Gomes e Luciana Pereira Gomes, ajuizaram uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c.
Cobrança, tendo como corréus Colégio Santo Adriano Ltda e Outros, objetivando condenar os réus ao pagamento
de R$ 705.315,76 (agosto/2018), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, referente aos alugueres e
encargos locatícios do imóvel situado na Rua Sete Barras, nº 98, Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente,
SDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDSXUJXHDPRUDRXFRQWHVWHVRESHQDGHVHUFRQVLGHUDGRUHYHO
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado
FXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD DUW,9 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGR61$'$0$,6
B 27/02 e 02/03
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.
Edital de Citação - Prazo 30 dias. Proc n° 1005763-60.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de
São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GILDASIO MAGALHÃES FERNANDES - ME. CNPJ 13.133.581/0001-81,
Ana Rita Teixeira CPF n° 289.597.828-07 e Gildasio Magalhães Fernandes CPF n° 341.025.402-10, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A. para pagamento do valor de R$ 258.274.20 (abril/2017), referente ao saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário n° 00330988300000003550 (Operação 0988000003550300424, emitida em 15/12/2015. Encontrando-se os executados em lugar incerto
EªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªQUEªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªDÏBITO ªDEVENDOªOªMESMOªSERª
atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de
integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereçam embargos no prazo de 15 dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo
custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá aos executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente
em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos
BENSªQUANTOSªBASTEMªPARAªAªSATISFAÎÍOªDAªDÓVIDA ªlCANDOªADVERTIDOSªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORª
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2020.
B 27/02 e 02/03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº, sala 2200/2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 21716353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº
1019498-66.2017.8.26.0100 - (U-334). A Doutora ANA CLÁUDIA DABUS GUIMARÃES E SOUZA, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de RegistrosPúblicos, do
Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na
formada Lei, etc. FAZ SABER a réus ausentes, incer tos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que SHIRLEY PICCOLI ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO , visando a declaração de domínio do imóvel correspondente ao
apartamento nº 104, localizado no 10º andar ou pavimento do “Edifício San
Lucca de Conquista”, situado à Rua José Gonçalves nº 25, Rua José de
Oliveira Coelho e Vilela nº 77, na Vila Andrade, 29º Subdistrito – Santo Amaro,
São Paulo/SP, com a área privativa de 87,165m² e a área comum de 65,333m²,
nesta já incluídas as áreas correspondentes a 02 vagas indeterminadas na
garagem coletiva, para a guarda de igual número de automóveis de passeio, e
a 01 depósito indeterminado, todos localizados nos 2º e 1º subsolos, perfazendo a área total de 152,498m², correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,0129365 no terreno condominial, contribuinte nº 171.203.0184-4, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que,no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, CONTESTEM
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de dezembro de 2020.
27/02 e 02/03

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 27, 28/02 E 1º DE MARÇO DE 2021
SODECIA AMÉRICA DO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 07.961.462/0001-14
Demonstrações Financeirasem do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (em reais R$)
Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial
2020
Ativo / Ativo Circulante
32.510.196
Passivo / Passivo Circulante
Caixa e equivalente de caixa
22.507.000
Fornecedores e outras obrigações
Clientes e outras contas a receber
392.768
Salários e encargos sociais
Impostos a recuperar
1.850.096
Tributos a Pagar
Dividendos a receber
6.829.852
Outros passivos circulantes
Outros ativos circulantes
930.480
Passivo não circulante
Ativo não circulante
381.408.151
Partes Relacionadas
Impostos diferidos ativos
198.955
Dividendos a pagar
Investimentos em empresas coligadas
371.906.609
Total do Passivo
Ativo Imobilizado
1.080.593
Patrimonio Líquido
8.221.994
Ativo intangível
Capital Social
Total do ativo
413.918.348
Reserva de lucros
Jose Fernando Gonçalves Fernandes - Administrador
Total do passivo e do patrimonio líquido
Wilians França Dias - Contador - CRC: 1-SP 229.726/O-2

Jornal O DIA SP
Demonstração do Resultado do Exercício
2020
Fornecimentos e serviços contratados
(4.333.586)
$ESPESACOMPESSOALEBENElCIOS
(12.901.669)
Outras despesas operacionais
(371.878)
Outras receitas operacionais
217.961
Provisões (aumentos/reduções)
0
Equivalencia patrimonial
75.559.118
,UCROANTESDOSGASTOSlNANCEIROS
depreciações e impostos
58.169.946
Receitas Financeiras
439.564
Resultado antes das depreciações e impostos 58.609.510
Depreciação e Amortização
(273.699)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro
58.335.811
Despesa com Imposto sobre os lucros
Resultado Liquido do Exercício
58.335.811

2020
2.258.632
5 90.452
8 68.380
5 59.285
2 40.515
42.300.011
19.000.000
23.300.011
44.558.643
369.359.705
10.304.800 Esta publicação visa atender os requerimentos dispostos na
359.054.905 Deliberação JUCESP nº 02 emitida em 25 de março de 2015.
!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMPLETASENCONTRAM SE
413.918.348
disponíveis na sede da empresa.

RCCM Participações S.A.
CNPJ nº 08.644.794/0001-38
Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 e 2019 Em milhares de reais
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas. o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020 com todos os demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes e permanecemos
ao seu dispor para os esclarecimentos que julguem necessários. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.
A Diretoria
Demonstrações do resultado
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Balanços Patrimoniais
514
514
Ativo/Circulante
Nota 31/12/2020 31/12/2019 Receita operacional líquida
Caixa e equivalentes de caixa
1
4
2 Custos dos produtos vendidos
514
514
Impostos a recuperar
27
27 Lucro bruto
(15)
(33)
Total do ativo circulante
31
29 Despesas gerais e administrativas
23
Não circulante: Investimentos em controladas
227.889
212.474 Outras receitas
(9.183)
(13.416)
Total ativo não circulante
227.889
212.474 Perda na participação de investimentos
2
24.549
44.553
Total do ativo
227.920
212.503 Equivalência patrimonial
15.865
31.641
Passivo e patrimônio líquido/Circulante Nota 31/12/2020 31/12/2019 Lucro antes do resultado financeiro
4
(24)
(52)
Obrigações tributárias
16
9 Despesas financeiras
Lucro
antes
dos
impostos
15.841
31.589
Total do passivo circulante
16
9
(106)
(78)
267
640 Impostos correntes
Não circulante: Débitos com partes relacionadas
15.735
31.511
Total do passivo não circulante
267
640 Lucro líquido do exercício
0,20
0,41
Patrimônio líquido: Capital social
3
79.127
79.127 Lucro líquido por mil ações, básico e diluído (R$)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Outros resultados abrangentes
4.320
6.321
31/12/2020 31/12/2019
Nota 1 - Caixa e equivalentes de caixa:
144.190
126.406 Bancos conta movimento
Reservas de lucros
1
1
227.637
211.854 Aplicações financeiras
Total do patrimônio líquido
3
1
4
2
Total do passivo e patrimônio líquido
227.920
212.503 Total caixa e equivalentes de caixa
Nota 2 - Investimentos em controladas: Nas demonstrações financeiras
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
da controladora estão reconhecidos os seguintes investimentos em sociedaRolf Buddemeyer - Diretor
Claus Buddemeyer - Diretor
des controladas, avaliados pelo patrimônio líquido das investidas, conforme
Orly Fendrich - Contador 1SC011403
participação em cada empresa:






  

  

 

Buddemeyer Budelar 31/12 31/12
S.A. S.R.L. /2020 /2019
Saldo inicial
212.222
252 212.474 181.337
Ganho (perda) na participação
de investimentos
(9.183)
- (9.183) (13.416)
Dividendos distribuido
aos usufrutuários
(7.648)
- (7.648) (7.047)
Instrumentos financeiros/variação
cambial
(1.535)
- (1.535) (6.369)
Ajuste conversão investimento
49
49
24.465
84 24.549 44.553
Equivalência patrimonial
227.504
385 227.889 212.474
Total investimento
Nota 3 - Capital social: O capital social, pertencente a acionistas domiciliados no país, subscrito e totalmente integralizado é de R$ 79.127.348,72
(setenta e nove milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e oito
reais e setenta e dois centavos) dividido em 57.500.000 (cinquenta e sete
milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal,
e 20.000.000 (vinte milhões) ações preferenciais, nominativas, sem valor
nominal. Nota 4 - Despesas financeiras:
31/12/2020 31/12/2019
Despesa: Juros sobre contratos de empréstimos
(22)
(51)
Outras despesas financeiras
(2)
(1)
(24)
(52)
Total despesa financeira
Resultado financeiro líquido
(24)
(52)
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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

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 participan
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CNPJ nº 51.022.317/0001-60
Demonstrações Financeiras Período de 8 meses findo em 30 de novembro de 2020 (Em milhares de reais)
Balanços patrimoniais
Demonstrações de resultados
47.155
11/2020 Fornecedores e outras obrigações
861 Receita operacioal líquida
408.797 Tributos parcelados
Ativo/Circulante
37.784 Custo dos produtos vendidos
Caixa e equivavalentes de caixa
902 Tributos a pagar
2.380 Lucro bruto
Contas a receber de clientes e demais contas a receber
10.884 Arrendamentos a pagar
402.317 Despesas (receitas) operacionais
Estoques
17.917 Não circulante
Ativos biológicos
118.069 Empréstimos
23.945 Administrativas e gerais
Partes relacionadas
214.766 Tributos parcelados
3.402 Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas
Tributos a recuperar
46.258 Tributos diferidos
180.218 Lucro operacional antes do resultado financeiro
636.811 Arrendamentos a pagar
Não circulante
1.902 Resultado Financeiro
Tributos a recuperar
31.090 Provisão para contingências
2.711 Despesas financeiras
190.140 Receitas financeiras
Outros ativos
3.608 Outros passivos
537.714 Lucro antes do imposto
Imobilizado
597.979 Patrimônio líquido
Ativo direito de uso
4.135 Capital social
342.967 Imposto de renda e contribuição social correntes
1.045.608 Reserva lucro
Total do ativo
190.294 Imposto de renda e contribuição social diferidos
11/2020 Reserva de reavaliação
4.452 Imposto de renda e contribuição social
105.577 Total do passivo e patrimônio líquido
1.045.608 Resultado do exercício
Passivo/Circulante
Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira - Contador - CRC - 1SP220933/O-7
17.397
Empréstimos

EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO A
PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE MARÇO 2021 (DO DIA 02.03.2021 AO
DIA 30.03.2021)
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

11/2020
672.564
(433.728)
238.836
(5.684)
2.048
235.200
(4.972)
135
230.363
(38.602)
(13.789)
(52.391)
177.972

Leilões de
Março/2021

On-Line

On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

02.03.2021 Terça-feira

09.03.2021 Terça-feira

Leilão Início 11h

Leilão Início 11h

On-Line

On-Line

On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

16.03.2021 Terça-feira

23.03.2021 Terça-feira

30.03.2021 Terça-feira

Leilão Início 11h

Leilão Início 11h

Miguel Donha JR LEILOEIRO OFICIAL
JECEPAR 14/256L

ARGEMIL ARMAZÉNS GERAIS MIRAMBAVA S/A
CNPJ/MF sob o nº 46.201.869/0006-00 - NIRE nº 35.300.531.337
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/12/2020.
Em 23/12/2020, às 09h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presenças: 100% do capital votante e total. Mesa: Presidente:
Carlos Cesar Floriano e Secretário: Humberto José Marçal. Deliberações
tomadas por unanimidade: (a) Autorizar aumento do Capital Social
da Companhia, de R$ 18.688.800,00, dividido em 18.688.800 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 20.598.800,00,
com a emissão de 1.910.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de
emissão de R$ 1,00 por ação. (b) O aumento do Capital Social ora aprovado
é subscrito pelos acionistas Alípio José Gusmão dos Santos e Carlos Cesar
Floriano, no valor de R$ 955.000,00 cada um, conforme Anexo I. (c) Estas
ações subscritas são integralizadas neste ato, com a utilização do saldo
credor existente desses acionistas em conta corrente da Companhia.
(d) Em razão do aumento do Capital Social da Companhia, o caput do
Art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação:
Artigo 5º - O Capital Social, inteiramente subscrito e integralizado é de
R$ 20.598.800,00, dividido em 20.598.800 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal. (e) Autorizada a publicação desta ata em forma de
extrato. Esta ata foi lida, conferida, aprovada e assinada por todos. JUCESP
28.501/21-4 em 18/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Geru Tecnologia e Serviços S.A. - CNPJ/MF nº 20.955.843/0001-59 - NIRE: 35.300.469.771
d^^D>/'Z>ydZKZ/EZ/ͳData, Hora e Local: Em 21/1/2021 às 10h na sede da Companhia em São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presenças: A totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss, Secretário: Tomás Silveira
Côrrea. Ordem do Dia e Deliberações: Foram aprovados o quanto segue: (i) Considerando a total integralização do capital social anterior,
no montante de R$137.823.782,86, a emissão de 198.020 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas, nos termos
do artigo 170, §1º, inciso I da Lei 6.404/76, pelo preço de emissão total de R$10.000.000,00 e preço da emissão unitário aproximado de
R$50,50, pela acionista Geru Holding Limited, sociedade devidamente constituída e existente sob as leis do Reino Unido, com sede na
6th Floor One London Wall, Londres, Reino Único, EC2Y5EB, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 28.394.391/0001-95, representada por
seu procurador, Sr. Sandro Weinfeld Reiss, com expressa anuência e renúncia ao direito de preferência dos demais acionistas, conforme
Boletim de Subscrição anexo à presente Ata na forma do Anexo I, as quais serão integralizadas, em moeda corrente nacional, nos termos
do referido Boletim, com o consequente aumento de capital social da Companhia, passando o mesmo dos atuais R$137.823.782,86 para
R$147.823.782,86. (ii) Em razão desta deliberação, o art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5 - O Capital Social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$147.823.782,86,
representado por 4.242.156 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §Único - As ações representativas do capital social são
indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.” (iii) A consolidação
do Estatuto Social da Companhia, que, respeitadas as alterações já deliberadas e aprovadas pelos acionistas em Assembleias Gerais
anteriores, bem como a do item (ii) acima, passará a vigorar na forma do Anexo II. Encerramento: Formalidades legais. Acionistas: Sandro
Weinfeld Reiss e Geru Holding Limited p.p. Sandro W. Reiss. São Paulo, 21/01/2021. JUCESP nº 111.494/21-7 em 25/02/21. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Companhia de Participações em Concessões

CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35.300.352.858 - Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 29.10.2020
1. Data, Hora e Local: 29.10.2020, 12h30, na sede da Companhia de Participações em Concessões (“Companhia”),
localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3.|Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração,
pela Companhia, na qualidade de interveniente, de Aditivo ao Contrato de Financiamento, a ser celebrado entre sua
controlada indireta, a Concessionária do Aeroporto Internacional de Conﬁns S.A. (“BH Airport”) e o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”). 5.|Deliberação: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar a celebração: (i)|do 2º Aditivo ao
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 18.2.0327.1, ﬁrmado entre a BH Airport e BNDES, com as
acionistas/intervenientes: a Sociedade de Participação no Aeroporto de Conﬁns S.A. (SPAC), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, a Companhia, a CCR S.A., a Zurich Airport International AG e a Flughafen Zurich
AG, referente à suspensão temporária de pagamento das parcelas de principal e dos juros remuneratórios dos Subcréditos A e B do referido Contrato por mais 06 meses, no período compreendido entre 15.10.2020 e 15.03.2021, sem
alteração do termo ﬁnal do prazo de amortização e sem alteração da taxa de juros, observados os limites de carência
de juros e principal estabelecidos em legislação especíﬁca; (ii) limitar ao mínimo disposto na legislação societária a
distribuição aos acionistas da BH Airport, a título de dividendos e juros sobre capital próprio referente ao(s) exercício(s)
em que se der a suspensão de pagamentos acima deste patamar mínimo; e (iii) manter nos termos do Contrato ora
aditado, o saldo existente na conta reserva durante o período de suspensão de pagamentos; tudo conforme termos e
condições apresentados na presente reunião. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual
foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta
ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 29.10.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Conselheiros: (1) Marco Antonio Souza Cauduro; (2) Pedro Paulo Archer Sutter; e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa
- Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 101.214/21-2 em 22.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SOE Operações Escolares S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 747.773 em 06 de julho de 2018 a
requerimento de ALFREDO RIBEIRO FILHO, brasileiro, farmacêutico, RG nº 14.459.9442-SSP/SP e CPF nº 051.103.058-46 e sua mulher MARIA TERESA CENIZO GONZALEZ,
brasileira, auxiliar administrativo, RG nº 6.602.946-6-SSP/SP e CPF nº 032.352.85890, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei, residentes
na Rua dos Jacintos nº 322, Mirandópolis e MARIA CRISTINA RIBEIRO HOU, brasileira,
do lar, RG nº 14.459.945-4-SSP/SP e CPF nº 052.212.798-35 e seu marido PAULO SOI
SEM HOU, brasileiro, analista de sistemas, RG nº 32.776.406-5-SSP/SP e CPF nº
047.311.168-30, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da
Lei, residentes na Rua das Orquídeas nº 82, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Alfredo Ribeiro Filho e sus mulher
Maria Teresa Cenizo Gonzalez e Maria Cristina Ribeiro Hou e seu marido Paulo Soi Sem
Hou, acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um
prédio e respectivo terreno, situado na Rua dos Jacintos nº 322, com a área, conforme
memorial descritivo, de 71,00m2 , transcrito sob nº 30.226, de propriedade de Abílio de
Abreu, industrial, português e sua mulher Annunciata Assumpta de Abreu, brasileira,
do lar, tendo compromissado à Alfredo Ribeiro, brasileiro, casado, radialista, conforme
inscrição nº 30.072, ambas deste Registro, o compromissário comprador é pai dos ora
requerentes, alegando e comprovando posse mansa e pacifica de 34 anos exercida
pelos autores. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de fevereiro de 2021. 27/02 e 15/03
RESUMO. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU ARI LOURENÇO DOURADO, expedido nos autos da
ação de Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais movida por CONDOMINIO
EMPREENDIMENTO NOVABARÃO em face de ARI LOURENÇO DOURADO, PROCESSO Nº 104667012.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITALvirem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL
LTDA., via sistema utilizado e hospedado na plataforma:WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada
pelos leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº
942, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio
www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): UNIDADE
AUTONOMA Nº 18, DO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO BARÃO I, DO CONDOMÍNIO NOVA BARÃO, situado
na rua Barão de Itapetininga, 37, no 7º Subdistrito – Consolação, com a área construída de 43,50m²,
correspondendo-lhe a quota parte ideal de 0,0831% no terreno. MATRÍCULA Nº 64.303 DO 5º CRI/
SP. CONTRIBUINTE Nº 006.024.0558-0. DOS ÔNUS: 1-) R.8/ 64.303 -ALIENAÇÃO FIDUCIDRIA. Em 27
de julho de 2009 - Prot. 223.757 (03/07/09), por escritura pública os proprietários ARI LOURENCO DOURADO
e sua mulher GILENICE FERREIRA DOURADO, alienaram em caráter fiduciário à CAIXA CONSÓRCIOS
S/AADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS; · 2-) Av. 09/64.303, em 18/08/2020: PENHORA exequenda.
DAATUALIZAÇÃO DAAVALIAÇÃO: R$ 163.878,19 (até janeiro/2021). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 10.096,48
(até 31/12/2020), a ser atualizada à época do leilão.DAS DATAS DOS LEILÕES: · O 1º Leilão começará
em 15/03/2021 às 14h30min e terminará em 18/03/2021, às 14h30min. · O 2º Leilão começará em 18/03/
2021 às 14h31min e terminará em 09/04/2021, às 14h30min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação atualizado pela tabela do Tribunal de
Justiça/SP (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br
para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE
PAGAMENTO PARCELADO : Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas
escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da
avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar
o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo
901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até
30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. DO PAGAMENTO: O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em
portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização
do leilão. (DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso
no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo
de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da Christovão Gestão e Apoio Empresarial
Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. Fica(m) o(a)(s)
executado(a)(s) ARI LOURENÇO DOURADO, CPF 363.317.648-95, da COPROPRIETÁRIA: Gilenice
Ferreira Dourado, divorciada, CPF 325.048.418-09, do(s) eventual(is) cônjuge(s(, se casado(s)
for(em); do CREDOR FIDUCIÁRIO: CAIXA CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
S/A, CNPJ 05.349.595/0001-09, dos TERCEIROS INTERESSADOS: BETISAIDA IVONE DE SOUZA,
CPF 052.959.488-97, BETYSWHYTYDE SOUZA JESUS, CPF 381.955.158-19, KATEQUILÊ DE SOUZA
JESUS, CPF 386.815.738-70, FELIPE ARY DE SOUZA, CPF 446.898.638-73, eventual(is) cônjuges, se
casados forem, herdeiro (s)/sucessor (es), ocupante(s) do imóvel,, e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.
Há interposição de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados por Felipe Ary de Souza, sob o nº 106424414.2020.8.26.0100, que por r. sentença a petição inicial foi indeferida, consequentemente o processo foi
julgado extinto, sem resolução do mérito, estando o feito em grau de recurso. Dúvidas e esclarecimentos:
Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou com a empresa gestora do leilão eletrônico. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2021. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Santa Luiza Agropecuária Ltda.

RESUMO. EDITAL1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DEEVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU MARCOS DA SILVAVIEIRA, CPF 297.136.088-10,
DA CREDORA FIDUCIÁRIA CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, BEM COMO DA CONJUGÊ DO
EXECUTADO SRª DAYSE COSTADOSSANTOS VIEIRA, e terceiros interessados, expedido nos
autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais movida por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTEBELLO em face de MARCOS DASILVAVIEIRA, PROCESSO Nº
1000341-58.2018.8.26.0008. O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS
ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que
a Gestora Oficial CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA., representada por seus
leiloeiros judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP
sob o nº 942, levará a leilão “on line” o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no
sítiowww.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS):·DIREITOS
DO EXECUTADOSOBREA VAGA COBERTANº 146, DO TIPO “I”,”PEQUENA”, na garagem localizada
no 1º subsolo do “Residencial Montebello”, situado à Praça Universo, número 96, no 46º Subdistrito
Vila Formosa, contendo a área útil de 8,40m², área comum de 13,17m², área total construída de
21,57m² e a fração ideal no terreno de 0,03367%. MATRÍCULA189.772do9º CRI/SP.CONTRIBUINTE:
055.228.0459-9. DO(S) ÔNUS:·1-) Há débitos de IPTU- Exercício 2021: R$ 257,45; Exercício 2020: R$
340,47 e Exercício 2019: R$ 441,63(este valor com encargos, conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP aos
28/01/2021, valores válidos para esta data, após o que deverão incidir os acréscimos legais);·2-) R.3/
189.772,em 09/06/2009, ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA à CEF 3-)Av. 4/189.772,em 21/10/2019. PENHORA
Exequenda. DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL: R$ 26.886,58 (até janeiro/2021). DO VALOR DO
DÉBITO: R$ 21.610,79 (até11/12/2020), a ser atualizado à época do leilão. DAS DATAS DOS LEILÕES:·O
1º Leilão começará em 15/03/2021 às 14h15mine terminará em 18/03/2021, às 14h15min. O 2º Leilão
começará em 18/03/2021 às 14h15min01seg e terminará em 09/04/2021, às 14h15min. DAS CONDIÇÕES
DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação
(1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60%(sessenta) da última avaliação
atualizada pelos índices adotados pelo TJSP (2º leilão), desde o laudo,”... na hipótese de lanço à
vista...”(grifo nosso, conf. r. decisão as fls. 181 dos autos. Os interessados deverão cadastrar-se
previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas.
DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista,
serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por
valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. “...Desde logo, fica anotado que, o interesse de lanço parcelado, deve ser formulado até o
início do segundo pregão (inciso II, do art. 895, do NCPC), observados os requisitos do § 1º do mesmo
dispositivo retro citado, cuja oferta não poderá ser inferior a 90% do valor da avaliação atualizada...”(grifo
nosso, conf. r. decisão as fls. 182.). A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre
as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão (artigo 895, § 6º
, § 7°,CPC). A comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, deverá ser depositado antes
da expedição da carta de arrematação. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante,
mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão, na conta da Christovão Gestão e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ
nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Pelo presente,
fica(m) o(a)(s) executado(a)(s):MARCOS DA SILVAVIEIRA, CPF297.136.088-10, s/m Daisy Costa dos
Santos Vieira, CPF 295.330.898-90, o credor hipotecário e eventul(is) herdeiro(s)/sucessor(es)ocupante(s)
do imóvel e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s)para intimação pessoal. Do processo digital não há recursos pendentes de julgamento. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2021. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

CNPJ/ME nº 26.083.507/0001-40 - NIRE 35.300.494.997
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/11/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 01/11/2020, às 14:00 horas, na sede da SOE Operações Escolares S.A., localizada em SP/SP, na Alameda
Santos, n° 960, 4° andar, Setor 8, Cerqueira Cesar, (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença das acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Roberto Afonso Valerio Neto; Secretário: Jamil Saud Marques. 4. Ordem do dia e Deliberações: Preliminarmente, as acionistas
aprovaram que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após
examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem
quaisquer reservas ou ressalvas: (i) aprovar o Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação S.A. e Incorporação
da Parcela Cindida pela SOE Operações Escolares S.A. (“Protocolo”), firmado nesta data pela administração da Companhia, de um lado, e, de outro
lado, da Somos Educação S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede em SP/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 1º andar,
setor B, Pinheiros, CNPJ/ME nº 02.541.982/0001-54, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) NIRE 35.300.175.83-2 (“Somos Educação”). Referido Protocolo, elaborado em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações,
estabelece os termos e condições da cisão parcial da Somos Educação e incorporação da parcela cindida pela Companhia, a qual é composta pela
integralidade da participação societária detida pela Somos Educação nas seguintes sociedades: (a) a própria Companhia; (b) CEI - Centro de
Educação Integrada S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Natal/RN, na Rua Romualdo Galvão, nº 1904, Lagoa
Nova, CNPJ/ME nº 12.753.752/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (“JUCERN”)
NIRE 24.300.012.535 (“CEI”); (c) Sociedade Educacional Alphaville S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de
Santana de Parnaíba/SP, na Avenida Marco Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 3212, lotes 01 e 02, Quadra T1, Cidade Tamboré, CNPJ/ME nº
30.656.969/0001-86, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, NIRE 35.300.517.580 (“Alphaville”); (d) Colégio Manauara Lato Sensu
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus/AM, na Avenida José de Arimateia, nº 320, Bloco II, Residencial Adrianópolis,
Bairro Adrianópolis, CNPJ/ME nº 29.445.572/0001-66, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas
(“JUCEA”) NIRE 13.200.714.512 (“Lato Sensu”); (e) Núcleo Brasileiro de Estudos Avançados Ltda., sociedade empresária limitada com sede
na cidade de Rio Branco/AC, na Rua das Palmeiras, nº 536, Conjunto Tropical III, Jardim Tropical, CNPJ/ME nº 12.826.062/0001-36, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Acre (“JUCEAC”) NIRE 12200147889 (“Lato Sensu II”); (f) Colégio Manauara Cidade
Nova Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus/AM, na Rua Purunga, 27, Quadra 28, Conjunto Etapa 1, Cidade Nova,
CNPJ/ME nº 13.953.256/0001-65 e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCEA NIRE 13.200.730.232 (“Manauara”); e (g) Colégio
LS Cidade Nova Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus/AM, na Rua Guapiara, 28, Quadra 28, Conjunto Etapa 1,
Cidade Nova, CNPJ/ME nº 22.129.299/0001-11, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEA, NIRE 13.200.654.501 (“Leal e Sanches”)
(“Parcela Cindida”), e integra este instrumento como Anexo I: (ii) ratificar a nomeação e a contratação da empresa especializada CGC
Contabilidade Geral e Consultoria - EPP, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Professor Morais, 476, loja 04, Savassi, CNPJ/ME
nº 65.165.649/0001-08 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais nº CRC 5434, tendo como contador
responsável o Sr. Celso Gomes de Moraes, CRC-MG 43.597 (a “Empresa Avaliadora”), responsável pela elaboração, com base no valor contábil na
data-base de 30/09/2020, incluindo os eventos relevantes subsequentes até 31/10/2020, do laudo de avaliação da Parcela Cindida a ser vertida para
a Companhia, com estrita observância dos critérios contábeis e legislação societária atualmente em vigor (“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovar o
Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, sendo que o mesmo integra o Protocolo como seu Anexo A; (iv) aprovar, em decorrência
da cisão parcial da Somos Educação, a incorporação da Parcela Cindida pela Companhia, nos termos do Protocolo; (v) aprovar, em decorrência da
incorporação da Parcela Cindida da Somos Educação pela Companhia, o aumento do capital da Companhia no montante R$ 500.329.693,00,
mediante a emissão de 500.329.693 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por um preço de emissão de R$ 1,00, passando o capital
da Companhia de R$ 918.949.701,12 para R$ 1.419.279.394,12, dividido em 1.419.279.394 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
sendo a integralidade das ações emitidas em decorrência desta deliberação subscritas e integralizadas, neste ato, pela Saber Serviços
Educacionais S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 4º
andar, sala 04, Vila Paris, CNPJ/ME nº 03.818.379/0001-30, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(“JUCEMG”) NIRE 31.300.121.445 (“Saber”), de acordo com o boletim de subscrição que integra este ato na forma do Anexo II; Em decorrência
das deliberações acima, a totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, já existentes e emitidas em
decorrência desta assembleia geral extraordinária, passarão a ser detidas unicamente pela Saber. Também em decorrência das deliberações
acima, a totalidade das ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da CEI e da Alphaville passam a ser detidas pela Companhia,
bem como a totalidade das quotas que compõem o capital social da Lato Sensu, Lato Sensu II, Manauara e Leal e Sanches passam a ser de
titularidade da Companhia. (vi) ratificar todos os atos já praticados pelos Diretores da Companhia no âmbito da cisão parcial da Somos Educação,
bem como autorizar os referidos Diretores a praticar todos os atos necessários à efetivação da incorporação ora aprovada, ficando desde já
investidos dos mais amplos poderes para promover todos os registros, transcrições e averbações necessários, representar a Companhia perante
autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, incluindo Juntas Comerciais, secretarias federais, estaduais ou municipais, podendo
promover junto aos órgãos públicos competentes as alterações que se fizerem necessárias. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
os trabalhos suspensos para lavratura desta ata na forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio. 6. Assinaturas: Mesa: Presidente: Roberto Afonso Valerio Neto; Secretário: Jamil Saud
Marques. Acionistas: Somos Educação S.A. (p. Roberto Afonso Valerio Neto e p. Jamil Saud Marques) e Saber Serviços Educacionais S.A. (p.
Roberto Afonso Valerio Neto e p. Jamil Saud Marques). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.São Paulo, 01/11/2020.
Mesa: Roberto Afonso Valerio Neto - Presidente, Jamil Saud Marques - Secretário. JUCESP nº 100.753/21-8 em 18/02/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Instrumento de justificação e protocolo de cisão parcial da Somos Educação S.A. e incorporação da
parcela cindida pela SOE Operações Escolares S.A. - Pelo presente instrumento particular, a administração das partes abaixo qualificadas, de
um lado. SOE Operações Escolares S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade em SP/SP, na Alameda Santos, n° 960, 4°
andar, Setor 8, Cerqueira Cesar, CNPJ/ME nº 26.083.507/0001-40, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) NIRE 35.300.494.997, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“SOE”); e, de outro lado, Somos
Educação S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede em SP/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 1º andar, setor B, Pinheiros,
CNPJ/ME n° 02.541.982/0001-54, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.300.175.832, neste ato representada na forma de
seu estatuto social (“Somos Educação”); (SOE e Somos Educação doravante referidas em conjunto como “Partes” e individualmente como “Parte”)
têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação S.A. e Incorporação
da Parcela Cindida pela SOE Operações Escolares S.A. (“Protocolo”), elaborado de acordo com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e demais dispositivos legais aplicáveis, o qual será submetido à aprovação em assembleia geral de cada
uma das Partes. 1. Justificação: 1.1. A cisão parcial da Somos Educação e a incorporação da parcela cindida pela SOE (“Cisão Parcial”) insere-se
num contexto de reorganização das sociedades controladas direta ou indiretamente pela Cogna Educação S.A. (“Grupo Cogna” e “Cogna”,
respectivamente), ao qual pertencem as Partes. Dentre outros aspectos, a Cisão Parcial proposta neste Protocolo possibilitará que determinados
investimentos e ativos do segmento da educação básica do Grupo Cogna sejam consolidados na SOE. Adicionalmente, pretende-se, com a
reorganização, simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades do Grupo Cogna, trazendo relevantes benefícios de ordem operacional
e financeira, o que justifica plenamente a Cisão Parcial da Somos Educação. 2. Atual Composição do Capital Social das Partes: 2.1. O capital
social da Somos Educação, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.017.015.022,33, dividido em 1.017.015.022 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, detidas integralmente pela Saber Serviços Educacionais S.A. 2.2. O capital social da SOE, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 918.949.701,12, dividido em 918.949.701 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuído entre seus acionistas
da seguinte maneira: Acionistas - Número de Ações: Somos Educação S.A. - 377.642.139; Saber Serviços Educacionais S.A. - 541.307.561;
Total - 18.949.701. 2.3.Todas as ações da Somos Educação e da SOE encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas,
encargos e/ou gravames de qualquer natureza e são de plena propriedade de seus acionistas. 3. Elementos patrimoniais a serem transferidos
e critérios de avaliação do patrimônio líquido da somos educação: 3.1. O acervo do patrimônio líquido da Somos Educação para fins da Cisão
Parcial será constituído pelos ativos descritos no laudo de avaliação que faz parte integrante do presente Protocolo como Anexo A (“Parcela
Cindida”; “Laudo de Avaliação”), incluindo, mas não se limitando a integralidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão
da SOE de titularidade da Somos Educação, as quais serão vertidas para a própria SOE, de forma que esta absorverá ações de sua própria
emissão, sendo em seguida entregues exclusivamente à Saber Serviços Educacionais S.A. na qualidade de única acionista da Somos Educação.
3.2. A Parcela Cindida inclui também a participação societária detida pela Somos Educação nas seguintes sociedades: (a) CEI - Centro de
Educação Integrada S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Natal/RN, na Rua Romualdo Galvão, nº 1904, Lagoa
Nova, CNPJ/ME nº 12.753.752/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte
(“JUCERN”), NIRE 24.300.012.535 (“CEI”); (b) Sociedade Educacional Alphaville S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na
cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Avenida Marco Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 3212, lotes 01 e 02, Quadra T1, Cidade Tamboré, CNPJ/
ME nº 30.656.969/0001-86, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, NIRE 35.300.517.580 (“Alphaville”); (c) Colégio Manauara Lato
Sensu Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus/AM, na Avenida José de Arimateia, nº 320, Bloco II, Residencial
Adrianópolis, Bairro Adrianópolis, CNPJ/ME nº 29.445.572/0001-66, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado
do Amazonas (“JUCEA”) NIRE 13.200.714.512 (“Lato Sensu”); (d) Núcleo Brasileiro de Estudos Avançados Ltda., sociedade empresária
limitada com sede na cidade de Rio Branco/AC, na Rua das Palmeiras, nº 536, Conjunto Tropical III, Jardim Tropical, CNPJ/ME nº 12.826.062/000136, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Acre (“JUCEAC”) NIRE 12200147889 (“Lato Sensu II”); (e) Colégio
Manauara Cidade Nova Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus/AM, na Rua Purunga, 27, Quadra 28, Conjunto
Etapa 1, Cidade Nova, CNPJ/ME nº 13.953.256/0001-65 e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCEA NIRE 13.200.730.232
(“Manauara”); e (f) Colégio LS Cidade Nova Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus/AM, na Rua Guapiara, 28,
Quadra 28, Conjunto Etapa 1, Cidade Nova, CNPJ/ME nº 22.129.299/0001-11, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEA NIRE
13.200.654.501 (“Leal e Sanches”); as quais serão vertidas para a SOE, passando, portanto, a SOE a ser a acionista ou sócia, conforme aplicável,
da CEI, Alphaville, Lato Sensu, Lato Sensu II, Manauara e Leal e Sanches. 3.3. Para fins de avaliação da Parcela Cindida, as Partes contrataram,
ad referendum dos seus respectivos acionistas, a CGC Contabilidade Geral e Consultoria - EPP, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na
Rua Professor Morais, 476, loja 04, Savassi, CNPJ/ME nº 65.165.649/0001-08 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
Minas Gerais nº CRC 5434, tendo como contador responsável o Sr. Celso Gomes de Moraes, CRC-MG 43.597 (“Empresa de Avaliação”), que foi
a responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação. 3.4. O valor da Parcela Cindida foi avaliado pelo seu respectivo valor patrimonial contábil,
com base no balanço patrimonial da Somos Educação levantado em 30/09/2020 (“Balanço-Base”), incluindo os eventos relevantes subsequentes
até 31/10/2020, o qual faz parte integrante do Laudo de Avaliação, em R$ 500.329.693,00. 3.5. Eventuais variações patrimoniais havidas da Parcela
Cindida entre a data do Balanço Base e a data da aprovação da Cisão Parcial serão incorporadas à Parcela Cindida e refletidas nas demonstrações
financeiras da SOE. 4. Capital Social das Partes após a Operação: 4.1. Uma vez aprovada a Cisão Parcial, o capital social da Somos Educação
será reduzido em R$ 500.329.693,00, com o cancelamento de 500.329.693 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Assim, o capital
social da Somos Educação passará de R$ 1.017.015.022,33 para R$ 516.685.329,33, dividido em 516.685.329 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, detidas integralmente pela Saber Serviços Educacionais S.A. 4.2. Uma vez aprovada a Cisão Parcial e a incorporação da Parcela
Cindida pela SOE, o capital social da SOE será aumentado em R$ 500.329.693,00, mediante a emissão de 500.329.693 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. Assim, o capital social da SOE passará de R$ 918.949.701,12 para R$ 1.419.279.394,12, dividido em
1.419.279.394 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, detidas integralmente pela Saber Serviços Educacionais S.A. 5. Disposições
Finais: 5.1. Por força da sucessão legal, a SOE sucederá a Somos Educação, sem solução de continuidade, apenas nos direitos e obrigações
relacionados à Parcela Cindida que lhe será vertida, sem solidariedade entre si. A Somos Educação continuará a deter todos os seus ativos e
passivos que não os integrantes da Parcela Cindida. 5.2. A Cisão Parcial seguida de incorporação da Parcela Cindida fica sujeita à deliberação em
Assembleia Geral Extraordinária de cada uma das Partes, a serem convocadas especificamente para esse fim, e ao cumprimento das demais
disposições legais aplicáveis. 5.3. A Cisão Parcial tem como objetivo reestruturar ativos dentro do mesmo grupo econômico, não se configurando,
portanto, hipótese de concentração econômica na forma prevista na legislação aplicável e, por essa razão, não há a necessidade de submissão da
operação ora proposta à análise das autoridades reguladoras ou dos órgãos de defesa da concorrência. 5.4. Aprovada a operação, competirá à
administração das Partes promover todos e quaisquer atos necessários para a sua implementação, incluindo o arquivamento de todos os atos
societários atinentes à operação nos órgãos de registro competentes. 5.5. As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir todas as dúvidas e questões oriundas da Cisão
Parcial e da incorporação da Parcela Cindida. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 2 vias, na
presença de 2 testemunhas. São Paulo, 01/11/2020. SOE Operações Escolares S.A. - p. Roberto Afonso Valerio Neto e p. Jamil Saud Marques;
Somos Educação S.A. - p. Roberto Afonso Valerio Neto e p. Jamil Saud Marques.

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 6

SÁBADO À SEGUNDA-FEIRA, 27, 28/02 E 1º DE MARÇO DE 2021

Governos estaduais adotam medidas
restritivas para combater covid-19
Em meio ao momento mais
duro da pandemia de covid-19
desde seu início, há um ano, governos estaduais têm decretado
medidas para aumentar o isolamento social restringir a aglomeração de pessoas. Na quinta-feira (25), o país registrou 1.582
óbitos pelo novo coronavírus, o
maior número de mortos pela
pandemia em apenas um dia.
O Acre adotou medidas para
conter a contaminação pelo coronavírus.Além da pandemia, o estado enfrenta outras crises com um
surto de dengue, enchentes que
atingiram mais de 130 mil pessoas e uma crise migratória de haitianos que tentam entrar no Peru, que
está com as fronteiras fechadas.
O estado está desde o início
do mês em bandeira vermelha,

com todos os serviços não essenciais fechados. A medida, tomada em razão da ocupação de quase 100% dos leitos para covid19, vale até o dia 1º de março.
Em Roraima, o governador
Antonio Denarium assinou decreto mantendo até o dia 15 de
março, a suspensão do transporte coletivo interestadual como
medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Pelo
decreto, não podem circular pessoas em ônibus e micro-ônibus
(públicos e privados), vans e similares, táxis e transporte por
aplicativo, inclusive os compartilhados e os tipo lotação.
O Ceará adotou medidas para
restringir a circulação de pessoas. O toque de recolher proíbe a
circulação de pessoas em todo o

Tecnologia 5G estará
disponível em todas as
capitais até julho de 2022
A tecnologia do 5G estará
disponível em todas capitais
brasileiras até julho de 2022.
O edital para o leilão do 5G foi
aprovado na quinta-feira (25)
pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que também decidiu pela obrigatoriedade da
adoção imediata do padrão em
formato standalone, o que demanda a implantação de uma
rede independente do atual 4G.
O edital agora será encaminhado para análise do Tribunal de
Contas da União (TCU).
Essa tecnologia permite o
tráfego de dados até 100 vezes mais rápido que o padrão
de quarta geração (4G), por
utilizar um espectro de rádio
mais abrangente, o que permite que mais aparelhos móveis
se conectem simultaneamente, com mais estabilidade do
que as redes atuais.
Além disso, a tecnologia
favorece a uso de ferramentas
inteligentes, interconexão de
equipamentos e máquinas em
tempo real e da chamada Internet das Coisas (IoT).
“A tecnologia do 5G é um
catalizador de novas tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada e realidade mista”, disse na sexta-feira (26) o presidente da Anatel,
Leonardo de Morais, durante
entrevista coletiva para falar
sobre a aprovação do edital. “É
um guarda-chuva que potencializa e envolve varias outras
tecnologias”, acrescentou.
A expectativa é que o TCU
conclua a análise do edital até
o fim do primeiro semestre. O
edital aprovado prevê a licitação de radiofrequências nas
faixas de 700 MHz, 2,3 GHz,
3,5 GHz e 26 GHz. Segundo a
Anatel, a liberação dessas frequências vai proporcionar maior volume de recursos de espectro para que as prestadoras
possam expandir suas redes.
A proposta também estabelece obrigações de cobertura
para as operadoras que arrematarem os blocos, entre as quais
estão a necessidade de investimentos para oferecer a tecnologia 4G ou superior e também backhaul (redes de acesso) em áreas sem ou com pouca cobertura do serviço.
Em municípios com mais

de 500 mil habitantes, o prazo
limite para implantar o 5G é julho de 2025, nos que têm mais
de 200 mil, julho de 2026 e,
naqueles com população acima
de 100 mil, em julho de 2027.
A previsão é que 60% dos
municípios com menos de 30
mil habitantes estejam atendidos até dezembro de 2027,
meta que sobe para 90% até
dezembro de 2028 e 100% até
dezembro de 2029.
A Anatel também determinou que a faixa de 6 gigahertz
(GHz) seja totalmente usada
para a melhoria dos equipamentos de internet de banda
larga sem fio Wi-Fi no Brasil,
o chamado Wi-Fi 6E.
Além disso, as operadoras
que arrematarem capacidade na
faixa de 3,5 GHz, a chamada faixa de ouro do 5G, também serão responsáveis pela migração
da TV aberta via satélite (parabólica), que atualmente ocupa
a mesma frequência. Pelo edital, as famílias que fazem parte
do Cadastro Único (CadÚnico)
do governo federal terão direito à troca gratuita do equipamento de TV parabólica por
outro que não será afetado com
interferências no sinal.
O edital também contempla recursos para a implementação de redes de transporte
em fibra óptica na Região Norte (Programa Amazônia Integrada e Sustentável – Pais). A
previsão é sejam implantados
13 mil quilômetros de cabos
de fibra óptica nos leitos dos
rios da Região Norte.
Outro ponto definido é a
construção de uma rede 5G privativa da administração federal,
que vai possibilitar o tráfego seguro de informações. A proposta
determina que a rede vai ter duas
frentes: uma rede fixa de fibra
óptica ligando todos os órgãos da
União e uma rede móvel apenas
no Distrito Federal para atividades de segurança pública, defesa, serviços de emergência e
resposta a desastres.
“Isso está sendo feito em
vários países. Os Estados Unidos estão fazendo, a Finlândia
está fazendo. Isso está sendo
muito comum, e os países estão fazendo essas redes”, afirmou o ministro das Comunicações, Fabio Faria. (Agencia
Brasil)

estado no período entre 22h e 5h,
com exceção para o uso de serviços essenciais. Determinação
vale até o próximo domingo (28).
Os estados de Pernambuco e
do Piauí também estabeleceram
toque de recolher. Em Pernambuco, o governo do estado decretou toque de recolher em 63 municípios das gerências regionais
de Saúde de Limoeiro, de Caruaru e de Ouricuri, localizadas no
agreste e sertão pernambucano.
A medida começa valer a partir
desta sexta-feira (26) até o dia 10
de março. Todas as atividades econômicas e sociais estão proibidas
das 20h às 5h durante a semana, e
das 17h às 5h nos finais de semana.
No Piauí, o toque de recolher
está valendo desde quarta-feira
(24) em todo o estado. A circulação de pessoas está proibida em
espaços e vias públicas das 23h
às 5h. Nos finais de semana devem funcionar somente atividades essenciais. A medida vale até
o dia 4 de março.

Na Paraíba, o toque de recolher também entrou em vigor desde o dia 24 deste mês e vai até
dia 10 de março. A circulação de
pessoas está proibida das 22h às
5h para as cidades que, estão com
bandeiras vermelha e laranja.
Na Bahia, o governador Rui
Costa decretou medidas restritivas
para evitar a circulação de pessoas
a partir de hoje. O decreto estadual
suspende todas as atividades não
essenciais a partir das 17h até 5h
de segunda-feira (1º) em todos os
417 municípios do estado da
Bahia.O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou, na quartafeira (24), toque de recolher em
todo o estado, das 23h às 5h. A medida vale a partir desta sexta-feira
e segue até 14 de março.
O governo de Mato Grosso
do Sul também determinou o toque de recolher em todo o estado. A medida, publicada na sextafeira (26), no Diário Oficial do
estado, prevê a adoção do toque
de recolher em duas faixas: para

os municípios que nas bandeiras
cinza e vermelha, a restrição para
circulação de pessoas estão enquadrados é das 22h às 5h.
Para os municípios que estão
em situação de risco nas bandeiras laranja e amarela, a restrição
vai das 23h às 5h. A medida será
válida por 15 dias. Esta é a quinta
vez consecutiva que o estado
prorroga as medidas de restrição
à circulação de pessoas.
No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha, determinou
o fechamento de atividades não
essenciais, das 20h às 5h, a partir
de segunda-feira (1º). Um decreto
deve ser publicado ainda nesta sexta-feira detalhando as regras. As
medidas de restrição não devem,
porém, atingir as atividades presenciais em escolas particulares nem
o trânsito de pessoas nas ruas.
Os estados do Paraná e de
Santa Catarina decretaram medidas para restringir a circulação de
pessoas.
No Paraná, serviços e ativida-

des não essenciais serão suspensos a partir deste sábado até o dia
8 de março. No período, haverá
também proibição da circulação
de pessoas em espaços e vias públicas das 20h às 5h. As aulas também serão suspensas.
Em Santa Catarina, o governo anunciou o fechamento de serviços não essenciais das 23h desta sexta-feira até as 6h de segunda-feira (1º). A medida também
vale para o próximo final de semana, começando às 23h da sexta-feira (5) e terminando às 6h de
segunda-feira (8).
No Rio Grande do Sul, o governo decidiu ampliar as medidas
restritivas, suspendendo temporariamente o sistema de cogestão regional. Com isso, todo o
estado ficará em bandeira preta,
nível mais grave do sistema gaúcho de enfrentamento à pandemia. A medida suspende as atividades não essenciais das 20h às
5h, em todo o estado até o dia 2
de março. (Agencia Brasil)

Ocupação de UTIs chega ao pior
nível da pandemia, diz Fiocruz
A ocupação das unidades de
terapia intensiva dedicadas a infectados pelo novo coronavírus no
país chegou ao pior nível desde o
início da pandemia, alerta o Boletim Observatório Covid-19, da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
divulgado na sexta-feira (26).
A proporção de leitos ocupados passou de 80% em 12 estados e no Distrito Federal, e 17
das 27 capitais do país também
estão com percentual nesse patamar, chamado de “zona de alerta crítica” pelos pesquisadores.
O percentual de leitos ocupados passa dos 90% no Amazonas
(94,6%), Ceará (92,2%), Paraná
(91,9%), Rondônia (97,1%) e
Santa Catarina (93,4%). Entre
80% e 90%, estão Acre (88,7%),
Distrito Federal (87%), Goiás
(89,2%), Pernambuco (85%),
Rio Grande do Norte (81,4%),
Rio Grande do Sul (83,6%) e
Roraima (82,2%)
As 17 capitais na zona de
alerta de crítica para a ocupação
das UTIS são: Porto Velho
(100,0%), Rio Branco (88,7%),
Manaus (94,6%), Boa Vista
(82,2%), Palmas (80,2%), São
Luís (88,1%), Teresina (93,0%),

Fortaleza (94,4%), Natal
(89,0%), Recife (80,0%), Salvador (82,5%), Rio de Janeiro
(85,0%), Curitiba (90,0%), Florianópolis (96,2%), Porto Alegre
(84,0%), Campo Grande (85,5%)
e Goiânia (94,4%).
O boletim destaca que o país
está em um patamar de intensa
transmissão da covid-19, sem que
nenhum estado apresente tendência de queda nas incidências de
casos e óbitos. Em relação a
mortalidade, 26 unidades da federação apresentam manutenção
de um patamar elevado, “decorrente de exposições ocorridas no
final de 2020 e em janeiro de
2021, com a ocorrência de festas de fim de ano, festivais clandestinos e intensificação de viagens”. Roraima é o único com
uma alta maior que 5%, com
5,3%.
“A gravidade deste cenário
não pode ser naturalizada e nem
tratada como um novo normal.
Mais do que nunca urge combinar medidas amplas e envolvendo todos os setores da sociedade e integradas nos diferentes
níveis de governo”, afirma o Observatório Covid-19 da Fiocruz.

Os pesquisadores lembram
que o país está desde 17 de janeiro com uma média móvel de
mais de mil mortes por dia, o que
sobrecarrega profissionais e sistemas de saúde e impacta a qualidade dos serviços e a saúde mental e física dos trabalhadores.
Pelo segundo dia seguido, o Brasil bateu ontem o recorde de
mortes diárias por covid-19, com
uma média de 1.148 mortes por
dia nos últimos sete dias.
“Dentre os novos desafios,
destacamos a chegada das vacinas e o lento processo de vacinação que vem se desenhando, combinado com o surgimento das
novas variantes que envolvem tanto o potencial de serem mais
transmissíveis, como contextos
que favorecem a transmissão por
conta da ausência de medidas de
mitigação amplas, articuladas
entre todos os setores da sociedade e integradas nos diferentes
níveis de governo”.
O boletim reforça a necessidade de medidas que promovam
o isolamento e o distanciamento
físico, o uso de máscara em larga escala, a redução dos deslocamentos entre as cidades, a ga-

rantia de transporte adequado e a
oferta de locais para quarentena.
“Essas medidas deveriam envolver, além de legislações e decretos, campanhas para adesão da
população às mesmas”, afirma a
Fiocruz, que pede planejamento
para a adoção de medidas mais
restritivas, assim como fiscalização mais efetiva e coordenação
regional entre municípios.
“Algumas iniciativas municipais, apesar de coerentes com o
momento atual da epidemia, podem acarretar efeitos contrários
ao desejado, como o estímulo à
circulação entre cidades, e a
aglomeração de pessoas em poucos lugares de encontro, como
alguns bares e pontos comerciais que permanecem abertos ou
funcionam clandestinamente”.
A Fiocruz alerta que a chegada das vacinas, para muitos, parece “trazer a sensação de que a
pandemia está sob controle”, o
que se soma de forma “bastante
grave” com o desgaste das medidas de distanciamento social “por
seus efeitos na economia, nas atividades de ensino e lazer, na vida
cotidiana e familiar como um
todo”. (Agencia Brasil)

Coronavac: 2,7 milhões de doses
serão distribuídas no começo de março
Até o próximo domingo
(28), o Ministério da Saúde
espera receber mais 2,7 milhões de doses da Coronavac,
do Instituto Butantan, prevendo a remessa das vacinas contra a covid-19 aos estados e ao
Distrito Federal na primeira
semana de março.
Segundo informou na sexta-feira (26) o ministério, por
meio de sua assessoria de imprensa, a partir da definição do
quantitativo total de doses e da
previsão de entrega, o Programa
Nacional de Imunizações (PNI)
iniciará o planejamento e a lo-

gística de distribuição de forma
proporcional e igualitária às 27
unidades da Federação.
Além de mais doses do Instituto Butantan, novos lotes da
vacina AstraZeneca/Oxford estarão disponíveis ao PNI em março. A expectativa é que sejam
entregues ao Ministério da Saúde 12,9 milhões de doses produzidas na Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) e 4 milhões importadas da Índia. Também para
março, o Brasil negocia o recebimento da primeira leva de vacinas do consórcio Covax Facility, somando 2,6 milhões de

MP de Privatização
da Eletrobras recebe 570
emendas de parlamentares
Deputados e senadores apresentaram 570 emendas ao texto
da Medida Provisória (MP)
1.031/21, que trata da privatização da Eletrobrás. O prazo foi
encerrado às 23h59 de quintafeira (25).
O texto sugere que o modelo de privatização da Eletrobras
deverá ocorrer por meio de aumento da oferta de ações ao
mercado, de modo que a União,
que hoje tem 60% da Eletrobras,
tenha sua participação acionária
reduzida e passe a ser acionista
minoritária. A União poderá também promover oferta pública de
ações de sua propriedade.
A MP foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Arthur Lira,
e do Senado, Rodrigo Pacheco,
na última terça (23).
Debate antigo
O texto mais recente é bem
parecido com o de outras duas

propostas que tiveram a mesma
finalidade: o projeto de lei proposto pelo governo Bolsonaro
no final de 2019 que acabou não
avançando no Congresso, e com
o proposto pelo governo Temer,
no início de 2018, que foi arquivado. A diferença é que a MP tem
tramitação mais célere e, por
isso, pode ajudar a destravar a discussão. Por enquanto, ainda não
há definição de relatores da proposta na Câmara e no Senado.
Efeito imediato
Para evitar problemas no
processo, um dos únicos poderes imediatos da vigência da MP
da Eletrobras é a liberação para
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) iniciar estudos sobre
o modelo de privatização da estatal. Fora isso, as outras medidas só terão efeito depois que o
texto for aprovado e sancionado. (Agencia Brasil)

doses da AstraZeneca.
O Ministério da Saúde assinou ainda contrato com o laboratório Precisa Medicamentos/
Bharat Biotech para compra de
20 milhões de unidades, que serão entregues à pasta até maio.
Distribuição
Desde o início da campanha
de vacinação, em 18 de janeiro
passado, o Ministério da Saúde
distribuiu aos estados e ao Distrito Federal cerca de 15 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, dos quais 4 milhões de doses foram da vacina

AstraZeneca/Fiocruz e 11 milhões de doses da vacina do laboratório Sinovac/Butantan.
Caso se confirmem os cronogramas de entrega das vacinas,
o ministério estima que, até julho, seja feita a vacinação de até
50% dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação
Contra a Covid-19. Até o momento foram vacinadas mais de 6,5
milhões de pessoas de grupos
prioritários. Os dados e o andamento da campanha de imunização podem ser consultados no
LocalizaSUS. (Agencia Brasil)

Barroso nega suspensão da
PEC da Imunidade, mas
pede aperfeiçoamento
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido do deputado federal Kim Kataguiri
(DEM-SP) para suspender a tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 3/21, que trata
da imunidade dos parlamentares.
A matéria pode ser votada no plenário da Câmara dos Deputados.
Na quinta-feira (25), o deputado pediu ao STF a suspensão
da tramitação da PEC, por entender que o Artigo 53 da Constituição, que trata da questão, é
clausula pétrea e não pode ser
alterada. A proposta discutida
pelos deputados amplia a restrição de prisão em flagrante de
parlamentar somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo e crimes hediondos.
Ao analisar a questão, Barroso
decidiu não interferir nos trabalhos
dos parlamentares, mas defendeu
o aperfeiçoamento da PEC.
“Embora a proposta de
emenda em discussão traga apreen-

são à sociedade, penso, nessa primeira análise, que não é o caso de um controle preventivo que impeça o debate.
De fato, o objeto da PEC no 3/2021
envolve mudanças nos limites da imunidade parlamentar e no procedimento de decretação de prisão e outras
medidas cautelares em face de deputados e senadores. A mera deliberação em tese acerca de tais matérias
não é vedada pela Constituição. Tal
afirmação é comprovada pelo fato de
que a redação original do art. 53 da
CF/1988 já foi objeto de alteração,
promovida pela Emenda Constitucional no 35/2001. Além do que, é legítimo ter-se a expectativade que, ao
longo da tramitação, a proposta
seja aperfeiçoada e desmereça o
epíteto de PEC da Impunidade”,
decidiu o ministro.
A tentativa de aprovação da
matéria ocorre uma semana após a
Casa manter, por 364 votos a 30, a
decisão do STF que determinou a
prisão do deputado Daniel Silveira. (PSL). Ele está preso no Batalhão Especial Prisional (BEP), em
Niterói (RJ). (Agencia Brasil)

