Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
QUARTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2021

SP
Nª 24.860

Preço banca: R$ 3,50

Campinas volta à fase vermelha
do Plano São Paulo
A cidade de Campinas
anunciou na terça-feira, (2) que
adotará a fase vermelha contra a covid-19, a mais restritiva,
a partir desta quara-feira, (3)
até o dia 16. Pelo Plano São
Paulo de combate à pandemia,
válido para todo o estado, a fase
vermelha é considerada de alerta máximo, com a liberação
apenas do funcionamento dos
serviços essenciais.
Segundo a prefeitura, a
medida foi necessária em razão de o município estar em
situação de “pré-colapso” de
seu sistema de saúde. “A omissão em não adotar medidas restritivas pode nos levar a um
colapso jamais visto no sistema de saúde de nossa cidade”,

Emplacamento de automóveis e de
veículos leves tem queda de 17,85%
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Governadores querem rapidez para
liberar produção da Sputnik V no país
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OIM recebeu
107 pedidos
de imigrantes
para retorno a
seus países

Estados adotam novas
restrições contra a covid-19

Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Segundo e terceiro colocados na tabela de classificação da Superliga Banco do
Brasil masculina de vôlei 20/
21, EMS Taubaté Funvic (SP)
e Vôlei Renata (SP) fazem
clássico paulista nesta quartafeira (03) em jogo atrasado
pela sétima rodada do returno
da competição. A equipe taubateana recebe o duelo que
terá início às 19h, com transmissão ao vivo do SporTV 2.
Os dois times chegam para
a partida colados na tabela, com
três pontos de vantagem para os
donos da casa, que somam 50
na segunda posição. O Vôlei
Renata aparece em terceiro,
com 47 somados até agora.
Além da rivalidade paulista, um duelo em especial pro-
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mete fortes emoções. Em diferentes momentos na carreira, os
gigantes Leandro Vissotto, de 37
anos e 2,12m, e Felipe Roque, de
23 e também com 2,12m, opostos, têm a função pontuar e ajudar seus times. O mais jovem fez
questão de elogiar o adversário
desta quarta-feira.
“O Vissoto é um grande
oposto e nós sabemos da dificuldade de marcar o ataque dele.
Além disso, é um jogador que
bloqueia muito bem, dificultando nosso ataque. Mas, o nosso
time está preparado. Agora nessa reta final da fase classificatória queremos colocar em jogo
tudo q trabalhamos durante a temporada”, disse Roque.
O oposto do EMS Taubaté
Funvic também falou sobre a ex-

EMS Taubaté Funvic
pectativa para a próxima partida.
“Sabemos que vai ser um jogo
muito duro, assim como foi na
Copa Brasil. Mas, estamos estudando e trabalhando ao máximo
para garantir a vitória”, afirmou

Felipe Roque, citando o jogo no
dia 12 de fevereiro, quando o seu
time venceu por 3 a 2.
Do lado do Vôlei Renata, o
experiente e super campeão, Leandro Vissotto sabe que esse tem

tudo para ser um bom duelo.
“Esse é sempre jogo bom.
Taubaté x Campinas vem sendo um confronto super disputado e a amanhã não vai ser diferente. Sabemos da qualidade
do time de Taubaté, do plantel
que eles têm, mas nós estamos
trabalhando forte nessa semana para entrar bem no playoff”,
disse Vissotto.
O oposto do time de Campinas deixou um recado para
os torcedores que estarão ligados no SporTV 2. “Nossa
expectativa é de um grande
jogo, nós vamos fazer o nosso melhor, como sempre, e
acreditamos que vai ser um
belo espetáculo para quem
assistir”, afirmou Leandro
Vissotto.
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a kartistas de todo o Brasil

Noite

DÓLAR

Compra: 6,85
Venda:
6,85

Turismo
Compra: 5,54
Venda:
5,82

EMS Taubaté Funvic e Vôlei
Renata fazem clássico paulista

Comercial
Compra: 5,66
Venda:
5,66

EURO

Comercial
Compra: 5,66
Venda:
5,66

EURO

Esporte

Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 5,54
Venda:
5,82

ta diretrizes de organização e
boas práticas para as empresas,
entre elas o fortalecimento da
transparência e dos conselhos e
da diretoria executiva das empresas.
Atualmente, a União controla
diretamente mais de 45 empresas
em diversos setores.
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Lira: acordo com governadores
destina R$ 14,5 bi para saúde
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O programa de fornecimento de vacinas Covax
anunciou na terça-feira (2)
que entregará 237 milhões
de doses do imunizante contra covid-19 da AstraZeneca a 142 nações até o fim de
maio, uma vez que tem conseguido acelerar a distribuição global.
O cronograma para entrega das doses, feitas pela AstraZeneca e pelo Instituto Serum da Índia, se dividirá em
dois agendamentos de dois
meses, informou o Covax em
comunicado, sendo o primeiro no período de fevereiro a
março e o segundo, de abril
a maio.
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O Ministério da Economia
participou na terça-feira (2) do
lançamento de um relatório da
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) que traz recomendações
sobre a governança das empresas
estatais brasileiras.
O documento também apon-

DÓLAR

Foto/ Bruno Gorski

Covax entregará
237 milhões
de doses de
vacinas a 142
países até maio

Relatório da OCDE orienta
gestão de estatais brasileiras
Foto/Marcelo Camargo ABr

A Organização Internacional para as Migrações
(OIM) registrou, nos primeiros dois meses deste ano,
107 pedidos de retorno voluntário de imigrantes em
Portugal, dos quais 90% são
de cidadãos brasileiros.
“Até a data registramos 107
pedidos, 90% correspondem a
cidadãos brasileiros”, afirmaram os representantes da organização.
Os números mostram uma
diminuição em relação aos
dois primeiros meses de 2020,
quando a OIM registrou 128
novos pedidos (85 em janeiro
e 43 em fevereiro). Em 2021,
a organização recebeu 63 pedidos de ajuda de retorno no
mês de janeiro e 44 em fevereiro.
Página 3

destacou o prefeito Dário
Saadi, nas redes sociais.
“Todos nós estamos cansados dessa pandemia, cansados
de restrições. Mas o cansaço a
gente recupera, a dor da perda
de um familiar é para sempre”,
acrescentou.
Apenas atividades econômicas consideradas essenciais
poderão funcionar na cidade a
partir de amanhã. As aulas
presenciais, em todos os níveis,
do ensino fundamental ao superior, serão suspensas. Somente cursos da área da saúde
poderão ocorrer normalmente.
Bares e restaurantes poderão
funcionar, mas sem atendimento presencial, somente com
entregas e retiradas. Página 2

O Secretário de Esportes do
Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira, anunciou um
importante incentivo para os
pilotos brasileiros, que visam

disputar em outubro o Mundial de
Kart no kartódromo Speed Park,
em Birigui, no interior paulista.
Em parceria com os proprietários do kartódromo, o governo

estadual lançou o Circuito Paulista de Kart, que será considerado um campeonato preparatório, com cinco etapas, todas no
traçado que será utilizado no
Mundial. E o benefício será a
isenção das inscrições.
Além das categorias do Mundial (OK e OK Júnior), o campeonato terá mais oito categorias em disputa: Mini 2 tempos
(lançamento do Speed Park para
alinhamento com as competições da Europa); Júnior Menor;
Júnior; Graduados; Sênior; Super
Sênior; KZ e KZ Sênior. A isenção da inscrição vale para todas
as categorias.
“Venho aqui convidar vocês a
participarem do Circuito Paulista de Kart, o circuito oficial do

Estado de São Paulo. Serão cinco etapas, todas realizadas no
Speed Park, em Birigui, com inscrições gratuitas. Esse será o
maior pacote de benefícios para
os kartistas. Por isso, contamos
com a sua participação”, declarou Aildo Rodrigues.
“O Governo do Estado de São
Paulo está dando um grande
exemplo de apoio ao kartismo,
para ser seguido por outros estados. Esse trabalho conjunto
entre o Speed Park, do empresário e entusiasta do kartismo Ricardo Gracia, e o Secretário de
Estado de Esportes Aildo Rodrigues Ferreira é uma oportunidade para que pilotos de todo o
Brasil disputem o Circuito Paulista no mesmo traçado do Mun-

dial com inscrição gratuita e
concorrendo a prêmio”, destacou Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira
de Automobilismo.
O Brasil será sede do Mundial de Kart da FIA entre os dias
27 e 31 de outubro. Será a primeira vez que a competição
acontecerá no continente americano.
O Mundial de Kart da FIA
só deixou de acontecer na Europa em 2016, quando foi disputado no Bahrein. A edição
brasileira estava prevista para
2020, mas precisou ser adiada
em virtude da pandemia do coronavírus.
Para mais informações,
acesse www.cba.org.br
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Campinas volta à fase vermelha
do Plano São Paulo
A cidade de Campinas anunciou na terça-feira, (2) que adotará a fase vermelha contra a
covid-19, a mais restritiva, a
partir desta quara-feira, (3) até
o dia 16. Pelo Plano São Paulo de combate à pandemia, válido para todo o estado, a fase
vermelha é considerada de
alerta máximo, com a liberação
apenas do funcionamento dos
serviços essenciais.

Segundo a prefeitura, a medida foi necessária em razão
de o município estar em situação de “pré-colapso” de seu
sistema de saúde. “A omissão
em não adotar medidas restritivas pode nos levar a um colapso jamais visto no sistema
de saúde de nossa cidade”,
destacou o prefeito Dário Saadi, nas redes sociais.
“Todos nós estamos cansa-

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)
Em tempos de Covid 19 matando e adiando os tratamentos de
doenças importantes, o 1º mandato do odontólogo Marcelo Messias (MDB), do grupo do agora vice-prefeito Ricardo Nunes (ambos MDB) deve fazer história em relação à saúde bucal, especialmente das crianças e idosos
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Covas (Butantã) versus Covas prefeito ? Não. Apenas o dirigente votando - Comitê Covid 19 - pra que todo o Estado volte à
fase vermelha. Em tempo : começa hoje na Capital a vacinação contra Covid 19 - dos idosos com 77, 78 e 79 anos, nas UBS,
AMAS e drive thru (dentro dos carros)
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
No próximo 15 março rola eleição pra Mesa Diretora. O atual líder do governo Doria - deputado Carlão Pignatari (PSDB) vai ser eleito presidente, com Wellington Moura (REPUBLICANOS ex-PRB) pra 1º vice, Rogério Nogueira (DEM ex-PFL) pra
2º vice e o PT vai seguir na ‘sua’ 1ª Secretaria
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Na coletiva de imprensa de hoje, João Doria (PSDB ‘liberal
de centro’) vai pra mais um enfrentamento com o Bolsonarismo
e o ministro (Saúde) Pazuello, agora porque pode precisar levar
todo o Estado pra fase vermelha (Covid 19). Obstinado, vai seguir candidato pra Presidência 2022
CONGRESSO (BRASIL)
Pode estar nascendo uma nova liderança nacional. De deputado federal em 1º mandato, Rodrigo Pacheco (DEM ex-PFL Minas) derrotou a ex-Presidente Dilma (PT) em 2018 e além de ser
eleito senador agora assume a presidência da Casa. E o Aécio
Neves (SPDB) achava que seria ‘o cara’
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Ex-deputado na Assembleia (Rio) e atual senador Flávio (exPSL no Republicanos ex-PRB) financiou a compra de uma mansão na área mais nobre de Brasília, por cerca de 6 milhões de
Reais. Não fosse filho do Bolsonaro e talvez passaria batido. A
vida pública é assim. Cobra seus preços
.
PARTIDOS (BRASIL)
Novembro 2017 : o candidato Presidencial Bolsonaro anunciou que em março 2018 ele assinaria a sua filiação ao PATRIOTA (ex-PEN) do Adilson Barroso. Acabou indo pro PSL do Bivar.
Março 2021: Barroso até quer a fatura, mas agora tem em São
Paulo um sócio preferencial: Ovasco (ex-PRP)
.
HISTÓRIAS
A coisa tá “do jeito que o diabo gosta”, mas DEUS e o Cristo
Jesus - em Seus Tempos - Seguem no Comando Eterno da Justiça
e do Seu Futuro Governo. Aqui, o que tem pra hoje são os 11
Supremos revezando-se nos comandos dos seus tempos de fazer
justiça e das suas governanças ...
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dos dessa pandemia, cansados de
restrições. Mas o cansaço a gente recupera, a dor da perda de um
familiar é para sempre”, acrescentou.
Apenas atividades econômicas consideradas essenciais poderão funcionar na cidade a partir de amanhã. As aulas presenciais, em todos os níveis, do ensino fundamental ao superior,
serão suspensas. Somente cursos da área da saúde poderão
ocorrer normalmente. Bares e

restaurantes poderão funcionar,
mas sem atendimento presencial, somente com entregas e retiradas.
O comércio poderá também
funcionar, mas com retiradas e
entregas, desde que as retiradas
de mercadorias sejam feitas
sem que o consumidor saia do
seu veículo.
Academias, shoppings, salões de beleza e barbearia não
poderão funcionar. Os parques
da cidade serão fechados e as

atividades nos templos religiosos, limitadas até as 20h, com a
ocupação de apenas 30% dos
espaços. Eventos públicos estarão proibidos.
Campinas conta hoje com
290 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos
para pacientes com a covid-19,
nas redes pública e particular.
Desse total, 263 estão ocupados, ou 90,69%. Há 27 leitos livres, somadas as duas redes.
Nesta terça-feira, foram con-

firmadas mais 12 mortes por
covid-19 na cidade, de seis homens e seis mulheres, totalizando 1.884 pessoas vítimas da doença no município. Também foram confirmadas mais 380 pessoas com a covid-19, totalizando agora 70.286 casos da doença na cidade. Do total de doses
de vacinas aplicadas contra a
covid-19, 63.258 pessoas já receberam a primeira dose, e
28.130, a segunda. (Agência
Brasil)

São abertos seis novos pontos de
drive-thru para vacinação contra
Covid-19 na capital
O Governador João Doria
acompanhou, na manhã da terçafeira (02), o início das atividades no drive-thru de vacinação
instalado no Estádio do Morumbi. A unidade começou a funcionar hoje, juntamente com o serviço do Memorial da América
Latina. Até o final dessa semana, mais quatro novos pontos
serão abertos para reforçar a vacinação dos idosos na capital.
“Quero destacar a importância de quando os entes federativos funcionam em harmonia.
Quem ganha é a população e a
vacinação. Trabalho de cooperação, em espaços públicos do
Estado e do Município, e ações
conjuntas das equipes de Saúde

para vacinar mais brasileiros em
São Paulo”, destacou o Governador João Doria.
A partir de amanhã, serão
abertos novos drive-thrus no
Ginásio do Ibirapuera e no Teatro Paulo Eiró em Santo Amaro.
Até o final da semana, o serviço
também deverá ser ativado no
Parque Vila Lobos e no Clube
Monte Líbano. No total, portanto, serão seis novos locais com
disponibilização da vacinação
em drive-thru na Capital.
O público alvo da campanha
ainda pode procurar pelos serviços de drive-thru instalados na
Arena Corinthians (Zona Leste);
Autódromo de Interlagos (Zona
Sul); Centro de Exposições do

Anhembi;(Zona Norte); Igreja
Boas Novas (Zona Leste) e Clube Hebraica (Zona Oeste). Na
Praça Charles Muller a vacinação será interrompida a partir de
amanhã, em razão de reformas
no Estádio do Pacaembu
Fases da campanha
O Governo de SP antecipou
o calendário de vacinação e, a
partir de amanhã, os idosos de
77 a 79 anos poderão ser imunizados. A inclusão de novos grupos populacionais é embasada no
Plano Nacional de Imunização
(PNI), fixado pelo Ministério da
Saúde.
A primeira fase da campanha
de vacinação contra a COVID-

19 começou com profissionais
de saúde, idosos com mais de 60
anos e pessoas com deficiência
com mais de 18 anos vivendo em
instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas. Este último grupo foi
inserido no Plano Estadual de
Imunização (PEI) de São Paulo,
mas não estava contemplado no
PNI (Programa Nacional de Imunizações).
O PEI também definiu o início da segunda fase para 8 de
fevereiro, contemplando idosos
a partir de 90 anos e também a
faixa etária de 85 a 89 anos. No
último sábado (27), foi iniciada
a vacinação dos idosos entre 80
e 84 anos.

Governo de SP lança campanha
para incentivar o pré-cadastro
para a vacinação
O Governo do Estado de São
Paulo lançou na segunda (1º) uma
campanha para incentivar o précadastro para a vacinação contra
a COVID-19, medida que agiliza
o atendimento no dia da imunização e evita aglomerações. O
vídeo de alguns segundos busca
conscientizar a população sobre
a facilidade de preencher os dados no site Vacina Já.

A peça traz palavras de incentivo como: “é muito fácil”, “tem
passo a passo”, “não tem erro”,
“eu fiz sozinho”, “se precisar,
pede para alguém ajudar”, “seu
cadastro é importante”. No fim
ela reforça que a vacina salva vidas e reforça medidas de prevenção, como distanciamento social e uso de máscara.
A campanha foi veiculada no

dia que o Governo de SP anunciou a entrega de mais 21 milhões de doses da vacina do Butantan para março. Com o aumento da produção, o Instituto
vai enviar ao Ministério da Saúde 17% a mais do que o previsto
para o mês.
O pré-cadastro no site Vacina Já economiza em 90% no
tempo de atendimento para imu-

nização, que passa a ocorrer de
1 a 3 minutos. Os cidadãos que
não conseguirem preencher os
dados sozinhos, podem pedir
auxílio a outras pessoas.
A peça publicitária, que teve
um investimento de R$ 3,5 milhões, será veiculada do dia 01 a
05 de março em todo o Estado,
nos principais canais de TV, aberta e por assinatura.

Disponibilizado leitor digital
com inteligência artificial para
Fábricas de Cultura
O Governador João Doria,
acompanhado do Secretário de
Cultura e Economia Criativa
Sérgio Sá Leitão e da Secretária dos Direitos da Pessoa com
Deficiência Célia Leão, visitou
na terça-feira (2) a Fábrica de
Cultura Sapopemba, na zona
Leste da capital, para conferir
o leitor digital com inteligência artificial recém adquirido
pelas Unidades de Formação
da cidade.
“Novo equipamento providenciado pelo Governo de SP
para as Fábricas de Cultura.
Essa é uma tecnologia disruptiva de inteligência e visão artificial de última geração. Permite que as pessoas
com deficiência visual e baixa visão tenham acesso a leitura, isso traz tranquilidade e
autonomia para essas pessoas terem acesso à literatura”,
disse Doria.
Os dispositivos eletrônicos
Orcam My Eye, voltados à
acessibilidade de pessoas com
deficiência visual, possuem
tecnologia israelense e integram os serviços oferecidos
nas Fábricas de Cultura Vila
Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade
Tiradentes e São Bernardo do

Campo desde fevereiro deste
ano. O aparelho possui uma
câmera acoplada para óculos e
proporciona visão artificial e
acesso à informação. Sem a
necessidade de conexão pela
internet, o dispositivo identifica cores e reconhece pessoas, bem como data e hora, sendo um importante aliado para
frequentadores com baixa ou
nenhuma visão durante à leitura nas Bibliotecas das Fábricas
de Cultura.
“Nosso objetivo é oferecer
aos alunos ainda mais acessibilidade, por meio das ações e
atividades nas Fábricas de Cultura do Governo do Estado, investindo em equipamentos e
infraestrutura de ponta. Estamos reforçando nosso compromisso com a inclusão social”, afirma o secretário Sérgio
Sá Leitão.
As bibliotecas das unidades
já contam com Linha Braile,
Leitor Autônomo, Leitor de
Livros Digitais, Ampliador de
Caracteres, Teclado Ampliado,
Mouse Adaptado, Folheador
Eletrônico e Impressora Braile para atender pessoas com
deficiência visual.
“Priorizar atendimento de
respeito no serviço público,

visando as pessoas com deficiência, é a certeza que o Governo valoriza e cuida de todos. Isso é fazer um Estado
inclusivo”, falou a secretária
Célia Leão
Tecnologia vestível
O Orcam MyEye consiste
em uma câmera inteligente intuitiva que pesa apenas 22,5 g
e mede 7,6 cm por 2,1 cm.
Acoplada a uma armação, é capaz de detectar textos em português, inglês e espanhol, seja
em livros, revistas, jornais,
além de conteúdos no celular,
tablets e computadores, embalagens, letreiros de lojas e placas indicativas, por exemplo. A
velocidade do equipamento
pode ser controlada, possibilitando a leitura de 100 a 250
palavras por minuto. Também
permite escolher entre voz
masculina e feminina e tem
comandos para pausar, adiantar
ou retroceder a leitura – tudo
isso offline.
O aparelho consegue, ainda, identificar cores e tonalidades, reconhecer pessoas,
gêneros e rostos, informar a
data e hora com um simples
gesto de girar o pulso e identificar produtos pelo código de

barras. Após o reconhecimento, retransmite a informação
discretamente no ouvido do
usuário.
Acessibilidade nas Unidades
Atualmente, as Fábricas de
Cultura da Zona Leste dispõem de acessibilidade em
toda a sua infraestrutura predial, o que favorece o acesso, bem como oferece a inclusão de pessoas com deficiência. Para proporcionar a
comodidade da utilização, as
unidades contam com:
• Rampas de acesso;
• Piso Tátil de alerta: para
indicação de obstáculos, como
escadas, rampas e elevadores;
• Elevador preferencial: o
elevador fica localizado em espaço visível aos visitantes;
• Banheiros “adaptados”;
• Trocadores: todos os banheiros (feminino e masculino) localizados no piso térreo
possuem trocadores;
• Cadeiras de rodas: devidamente identificadas, cada
unidade possui uma cadeira de
rodas na recepção para atender
ao público que necessite do
recurso.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Emplacamento de automóveis e de
veículos leves tem queda de 17,85%
As vendas de automóveis e
veículos comerciais leves
(como picapes e furgões) registraram queda de 17,85% em fevereiro deste ano na comparação com
o mesmo mês de 2020 e caíram
2,66% em relação a janeiro, com
o emplacamento de 158.237 unidades. Os dados foram divulgados
na terça-feira (2), em São Paulo,
pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Quando se somam caminhões e ônibus novos às vendas
de automóveis e veículos comerciais leves, a queda foi de
16,71% na comparação anual e
de 2,20% na comparação men-

sal, com o emplacamento de
167.384 unidades.
Já quando se considera o
emplacamento de todos os segmentos automotivos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas,
implementos rodoviários e outros), a retração foi de 17,48%
na comparação com fevereiro
do ano passado, com a comercialização de 242.080 unidades. Já
na comparação com janeiro deste ano, o recuo foi de 11,68%.
Argumentação
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, a falta de componentes para

normalizar a produção e o aumento de casos de covid-19 a
doença provocada pelo novo coronavírus podem explicar a retração.
“Na indústria, mesmo com
os esforços das montadoras para
aumentar a produção, a falta de
disponibilidade de peças e componentes ainda persiste, fazendo com que algumas fábricas tivessem de paralisar, temporariamente, a produção em fevereiro, afetando, de forma importante, a oferta de produtos. Além
disso, o aumento dos casos de
covid-19, o que provocou o retrocesso da abertura do comércio em várias cidades, também

contribuiu para a queda de vendas do mês de fevereiro”, disse.
Outro problema que, segundo ele, ajudou a provocar o recuo nas vendas foi o aumento do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
no estado de São Paulo.
“Os preços dos veículos, tanto novos quanto usados, ficaram
mais caros em São Paulo, em
função do aumento de alíquota
do ICMS, que passou de 12%
para 13,3% para veículos novos
e de 1,8% para 5,53% para usados, tornando os negócios das
concessionárias e lojistas quase que impraticáveis”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Relatório da OCDE orienta
gestão de estatais brasileiras
O Ministério da Economia
participou na terça-feira (2) do
lançamento de um relatório da
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) que traz recomendações sobre a governança das
empresas estatais brasileiras.
O documento também aponta
diretrizes de organização e boas
práticas para as empresas, entre
elas o fortalecimento da transparência e dos conselhos e da diretoria executiva das empresas.
Atualmente, a União controla diretamente mais de 45 empresas em diversos setores. O documento da OCDE resulta de um
estudo feito a partir de questionamentos enviados à Secretaria de
Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (Sest), que

coordenou as respostas de vários órgãos de governo do Brasil.
O relatório recomenda que o
fortalecimento dos conselhos e
da diretoria executiva das empresas seja efetivado por meio do
empoderamento dos conselhos
de administração, pela melhoria
de regras e aprimoramento dos
procedimentos para nomeação
de diretores e executivos.
Outra recomendação é o fortalecimento da transparência,
incluindo nos relatórios anuais
informações financeiras, de custos e das políticas públicas de
abrangência das estatais, além
dos objetivos de desempenho
para o setor estatal em geral.
Melhores práticas
“O relatório da OCDE vem

Produção de petróleo cresce
5,4% de dezembro para
janeiro, diz ANP
A produção brasileira de petróleo atingiu uma média diária de 2,87
milhões de barris em janeiro deste
ano, segundo dados divulgados na
terça-feira (2) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). O resultado ficou 5,4% acima da produção de dezembro de 2020.
Já a produção média diária de
gás natural totalizou 136 milhões de metros cúbicos (m³),
7,4% acima do resultado de dezembro de 2020. Na comparação com janeiro de 2020, no
entanto, houve quedas nas produções de petróleo (-9,3%) e de
gás natural (-1,7%).
Considerando-se apenas o
produto extraído da camada pré-

sal, a produção chegou a 2,07
milhões de barris de petróleo e
88,3 milhões de m³ de gás natural, totalizando 2,63 milhões de
barris de óleo equivalente (medida padrão que une barris de
óleo e metros cúbicos de gás)
por dia, 8,2% a mais que em dezembro, mas 2% a menos que
em janeiro do ano passado.
Em janeiro deste ano, o aproveitamento de gás natural foi de
97,9 % do total retirado do subsolo. Apenas 2,9 milhões de m³/
dia foram queimados (sem uso).
Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por
93,3% do petróleo e do gás natural produzidos no Brasil.
(Agencia Brasil)

em boa hora: a organização assume papel importante, apontando melhores práticas para que os
países enfrentem seus desafios
de gestão, nos ajudando a obter
melhores resultados na administração pública e, por consequência, melhorando a vida de 210
milhões de brasileiros”, afirmou
o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e
Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord de Faria, durante videoconferência
para lançamento do relatório.
Dados apresentados pelo secretário mostram que, em 2019,
as empresas estatais tiveram resultado líquido de R$ 110 bilhões, evolução de 55% frente
ao exercício anterior. No período 2018-2019, somente o setor

financeiro apresentou lucro de
R$ 59 bilhões, seguido pelo setor produtivo, com lucro de R$
53,5 bilhões.
Segundo Mac Cord, para
2021, a expectativa é trabalhar
no aprimoramento de indicadores comparativos de boas práticas de governança entre as estatais. O objetivo é fortalecer o
monitoramento dos custos de
cada empresa e, ainda, os benefícios que cada uma gera à sociedade brasileira.
O secretário disse que há
expectativa com a agenda de desestatizações, citando especificamente a venda de ativos importantes, como Eletrobras e
Correios, ambos no cronograma
do governo brasileiro deste ano.
(Agencia Brasil)

Preços de produtos
industrializados sobem
3,36% em janeiro
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação
de preços de produtos industrializados na saída das fábricas, registrou inflação de 3,36% em janeiro. A taxa é superior aos índices de dezembro (0,39%) e janeiro de 2020 (0,35%).
Segundo dados divulgados
na terça-feira (2), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o IPP acumula inflação
de 22,96% em 12 meses.
Em janeiro, 24 atividades
industriais tiveram alta de preços em seus produtos. Em dezembro, esse número era de
17. Os principais destaques
entre os segmentos são indús-

trias extrativas (10,70%), metalurgia (6,10%) e refino de petróleo e produtos de álcool
(5,30%).
As quatro grandes categorias de uso também apresentaram inflação, com destaque
para os bens intermediários,
isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (4,91%), e os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (3,63%).
Os bens de consumo duráveis tiveram alta de preços de
2,14%, enquanto os bens de consumo semi e não duráveis apresentaram inflação de 0,73% no
mês. (Agencia Brasil)

ANS determina que planos cubram
novos remédios, exames e cirurgias
Uma nova resolução normativa da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), publicada na terça-feira (2) no
Diário Oficial da União, promoveu uma ampla atualização
nos procedimentos e eventos
que devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. Novos exames e tratamentos passaram a fazer parte da
lista obrigatória de assistência,
que deverá ser observada a partir de abril.
Ao todo, foram adicionadas
69 coberturas, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a exames, terapias e
cirurgias indicadas no tratamento de enfermidades do coração, intestino, coluna, pulmão e mama, entre outras.
Entre os remédios, passam
a integrar a lista obrigatória de
assistência 17 imunobiológicos que poderão ser usados
para tratar doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes,

como psoríase, asma e esclerose múltipla.
Outros 19 são antineoplásicos orais indicados no enfrentamento de diversos tipos
de câncer. Mulheres com tumor na mama em estágio avançado, por exemplo, poderão
contar com a cobertura do
Abemaciclibe, Ribociclibe e
Palbociclibe. Outra droga incluída é o Osimertinibe, que
tem sido apontado em estudos
como responsável por aumentar a sobrevida de pacientes
com câncer de pulmão metástico. A lista traz ainda novas opções para tratar leucemias,
melanomas, mielomas e tumores de fígado, rim e próstata.
Em relação às cirurgias, terão coberturas novas intervenções para tratar hérnia de disco lombar e deformidade na
mandíbula, além de problemas
na coluna cervical e no coração. Os exames e terapias incluídos permitirão diagnósti-

cos e tratamentos de tuberculose, inflamação intestinal, leucemia mielóide, cânceres de
pulmão e de mama, entre outras doenças. Consultas com
enfermeiro obstetra ou obstetriz também têm agora assistência garantida.
Validade
As mudanças foram aprovadas em reunião na última quarta-feira (24). Elas valem para
todos os planos contratados a
partir de 1999. Também se
aplicam aos que foram contratados antes dessa data que tiverem sido adaptados conforme a lei federal 9.656/1998,
conhecida como Lei dos Planos de Saúde.
Segundo nota divulgada
pela ANS, a elaboração da nova
resolução normativa se deu a
partir de um processo transparente e de uma análise robusta,
que contou com diversas etapas de discussões técnicas e

com ampla participação da sociedade, que enviou 30.658
contribuições durante consulta pública aberta entre outubro
e novembro do ano passado.
“Pela primeira vez no processo de revisão do rol foram
utilizados, de modo sistematizado, dados de saúde e informações financeiras para a análise crítica das avaliações econômicas e para as estimativas
de impacto orçamentário de
cada tecnologia”, diz o texto.
A atualização, segundo a
ANS, levou em conta critérios variados como os benefícios clínicos comprovados, o
alinhamento às políticas nacionais de saúde e a relação
entre custo e efetividade. Os
procedimentos incorporados
foram aqueles em que os ganhos coletivos e os resultados
clínicos foram considerados
os mais relevantes para o conjunto dos pacientes. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

OIM recebeu
107 pedidos de imigrantes
para retorno a seus países
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) registrou, nos primeiros dois meses deste ano, 107 pedidos de retorno voluntário de imigrantes em Portugal, dos quais 90% são de
cidadãos brasileiros.
“Até a data registramos 107 pedidos, 90% correspondem a cidadãos brasileiros”, afirmaram os representantes da organização.
Os números mostram uma diminuição em relação aos dois
primeiros meses de 2020, quando a OIM registrou 128 novos
pedidos (85 em janeiro e 43 em fevereiro). Em 2021, a organização recebeu 63 pedidos de ajuda de retorno no mês de janeiro
e 44 em fevereiro.
O desemprego, as dificuldades econômicas e o agravamento
da situação de vulnerabilidade são os principais motivos pelos
quais as pessoas pedem ajuda para voltar aos seus países, disseram os representantes da organização em Lisboa.
“Os motivos pelos quais as pessoas não querem continuar
como imigrantes em Portugal estão relacionados com a situação de desemprego, ou acesso difícil ao mercado de trabalho,
situação econômica e agravamento da situação de vulnerabilidade”, afirmaram.
Porém, como o novo programa de apoio à volta voluntária de
imigrantes começou a ser implementado quando já estavam suspensos os voos para o Brasil, país de origem de 90% dos imigrantes que pediram ajuda para regressar, ainda não houve retornos.
“Estamos acompanhando a situação e verificando que outras
alternativas podem ser utilizadas para promover o retorno desses cidadãos ao Brasil”.
Em 25 de fevereiro, a representação portuguesa da OIM anunciou que estava em execução o novo programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração - ARVoRe VIII, com capacidade para apoiar até 600 pessoas no regresso aos seus países.
“O programa terá capacidade para apoiar até 600 pessoas com o
retorno voluntário e poderá acompanhar 70 migrantes retornados
no seu processo de reintegração, na chegada ao país de origem”.
Segundo a OIM, a procura por esse tipo de assistência em
Portugal “continua a ser significativa”.
No âmbito do projeto anterior, ARVoRe VII, que terminou
em dezembro de 2020, 1.482 pessoas fizeram inscrição no programa e 501 voltaram ao país de origem, das quais 276 eram
mulheres e 225 homens.
“Com base em mais de 20 anos de experiência nessa área, a
OIM Portugal procura no projeto ARVoRe VIII ampliar o apoio
prestado durante o processo de retorno voluntário e reintegração, para que aconteça de forma digna e segura, com pleno respeito aos direitos humanos”, explicou, em comunicado, Vasco
Malta, chefe de missão da organização em Portugal.
Além de contar com a rede mundial de escritórios da OIM, o
projeto ARVoRe VIII tem um conjunto de parcerias em Portugal
e no Brasil.
“Em Portugal, a instituição conta com a colaboração de um
conjunto de atores distribuídos por todo o território, que permite alcançar maior número de migrantes, por meio da disseminação da informação e aconselhamento” acrescenta a nota.
Por outro lado, no Brasil, as parcerias com organizações não
governamentais (ONGs) locais em nove estados permitem acompanhamento mais próximo dos migrantes retornados.
Com ênfase na proteção de migrantes em situação de vulnerabilidade, o projeto prevê também a identificação de serviços
de apoio a essas pessoas, assim como sessões de informação
dedicadas à proteção e assistência de migrantes vulneráveis à
violência, exploração e abuso.
O ARVoRe VIII continuará a “oferecer apoio psicossocial em
Portugal e no Brasil para os migrantes que quiserem esse serviço. (Agencia Brasil)

Covax entregará 237 milhões
de doses de vacinas a
142 países até maio
O programa de fornecimento de vacinas Covax anunciou na
terça-feira (2) que entregará 237 milhões de doses do imunizante
contra covid-19 da AstraZeneca a 142 nações até o fim de maio,
uma vez que tem conseguido acelerar a distribuição global.
O cronograma para entrega das doses, feitas pela AstraZeneca e
pelo Instituto Serum da Índia, se dividirá em dois agendamentos de
dois meses, informou o Covax em comunicado, sendo o primeiro
no período de fevereiro a março e o segundo, de abril a maio.
“Esses cronogramas são dependentes de uma variedade de
fatores, inclusive exigências regulatórias nacionais, disponibilidade de suprimentos e cumprimento de outros critérios, como
mobilização nacional confirmada e planos de vacinação”, destaca o comunicado.
O Covax é o programa apoiado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) para providenciar vacinas para países pobres e
de renda média e começou a distribuição na semana passada
em Gana e na Costa do Marfim.
Saudando a campanha como uma “parceria inédita”, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que Angola, Camboja, República Democrática do Congo e Nigéria também vão contar com remessas de vacinas fornecidas pelo Covax nesta terça-feira.
O Covax acrescentou que, além da primeira rodada de alocações de vacina da AstraZeneca, cerca de 1,2 milhão de doses
da vacina Pfizer-BioNTech devem ser entregues no primeiro
trimestre deste ano. (Agencia Brasil)

Preços de gasolina, diesel e gás
aumentam hoje nas refinarias
Gasolina, óleo diesel e gás
de cozinha passam a custar
mais caro na terça-feira (2) nas
refinarias da Petrobras. O litro
da gasolina ficou R$ 0,12 mais
caro (4,8%) e passou a custar
R$ 2,60 para a venda às distribuidoras.
O aumento do óleo diesel
foi de 5% (ou R$ 0,13 por litro). O preço para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,71.
Já o gás liquefeito de petróleo
(GLP), conhecido como gás de
botijão ou gás de cozinha, ficou
5,2% mais caro.

O preço do GLP para as distribuidoras será de R$ 3,05 por
quilo (R$ 0,15 mais caro), ou
seja R$ 36,69 por 13 kg (ou R$
1,90 mais caro).
O preço informado pela Petrobras se refere ao produto vendido às distribuidoras. Segundo
a empresa, até chegar ao consumidor final, o preço do combustível sofre o acréscimo de impostos, o custo para a mistura
obrigatória de biocombustíveis
e os custos e margens das distribuidoras e postos de gasolina. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 4

QUARTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2021

Governos estaduais adotam novas
restrições contra a covid-19
Em todo o país, o crescimento do número de casos de covid-19 e a lotação de leitos hospitalares disponíveis para casos
graves da doença têm feito com
que os governos estaduais estabeleçam medidas mais restritivas ao comércio e a atividades
consideradas não essenciais. A
tentativa é conter a doença que,
no último ano, já matou 255,7 mil
pessoas no Brasil.

autorizados a funcionar. Já clubes, shoppings e comércio de
rua não poderão funcionar durante todos os finais de semana,
pelo tempo que durar o decreto.
Além disso, aos sábados e
domingos, fica vetado o acesso
do público a parques. E, nas praias de todo o estado, aos finais
de semana será permitida apenas a prática de atividades esportivas individuais.

Pernambuco
Uma semana após estabelecer toque de recolher em 63 cidades pernambucanas, o governo de Pernambuco decretou novas medidas restritivas válidas
para todo o estado. Entre as restrições que entrarão em vigor
nesta quarta-feira (3) estão a
proibição do funcionamento de
atividades não essenciais, das
20h às 5h, entre as segundas e
sextas-feiras. Já aos sábados e
domingos, apenas serviços essenciais poderão funcionar durante todo o dia.
Previstas para vigorar até o
próximo dia 17, as medidas foram anunciadas na segunda-feira (1), quando a ocupação dos
leitos hospitalares da rede pública estadual atingiu 93%. “A
contaminação e a hospitalização
decorrentes da covid-19 estão
em aceleração, e precisamos reduzir o contato social para frear
essa escalada dos números”, declarou o governador Paulo Câmara ao detalhar as restrições.
Estabelecimentos comerciais
como supermercados, padarias,
farmácias, postos de gasolina,
serviços de delivery e pontos de
coleta dos restaurantes estão

Mato Grosso
O governo de Mato Grosso
também decretou novas medidas para tentar conter o avanço
do número de casos da covid19 no estado. No momento em
que o governador Mauro Mendes anunciava as medidas, a
taxa de ocupação dos leitos de
UTI era de 88% - situação que
só não estava pior porque, no
início da manhã, foram abertos
20 novas vagas no Hospital Estadual Santa Casa.
As restrições mato-grossenses entram em vigor nesta quarta-feira (3) e, inicialmente, valem
por 15 dias. Em todo o estado,
vai vigorar o toque de recolher
das 21h às 5h, período em que
apenas trabalhadores de serviços essenciais ou quem tenha
extrema necessidade poderá circular pelas ruas.
De segunda a sexta-feira,
apenas atividades essenciais
poderão funcionar das 19h às 5h.
Aos sábados e domingos, a
proibição se torna ainda mais rigorosa, pois autoriza o funcionamento do segmento não essencial apenas das 5h às 12h.
Entre os estabelecimentos não
afetados pela medida estão far-

mácias, serviços de saúde, funerárias, postos de gasolina (exceto as lojas de conveniência),
indústrias, transporte de alimentos e grãos, e serviços de manutenção de atividades essenciais,
como água, energia e telefone.
Serviços de entrega por delivery seguem autorizados até as
23h. Já o transporte coletivo
(ônibus) e serviços de aplicativos (Uber, 99, etc) poderão funcionar normalmente. Durante o
horário em que estiverem autorizados a funcionar, os estabelecimentos comerciais deverão
respeitar as medidas de segurança, como o uso de máscara,
distanciamento e limitação de
50% da capacidade máxima do
local. Eventos podem ocorrer
dentro do horário permitido, respeitado o limite de 30% da capacidade do local, e número máximo de 50 pessoas.
O governador Mauro Mendes também enviou à Assembleia
Legislativa, em regime de urgência, um projeto de lei que prevê
multa para pessoas e empresas
que desrespeitarem as novas
medidas. No projeto, o governo
justifica que as restrições à livre
circulação de pessoas e à atividade econômica visam a “conter o aumento exponencial da
contaminação causada pelo
novo coronavírus, bem como a
evitar que o sistema de saúde
estadual entre em colapso”.
O projeto prevê que as pessoas físicas que descumprirem
as normas sejam multadas em R$
500. Já as empresas e/ou órgãos
públicos que cometerem as infrações terão que pagar R$10 mil.
Entre os casos passíveis de mul-

ta, caso os deputados estaduais aprovem o projeto, estão a
não utilização de máscara facial
em espaços abertos ao público
ou de uso coletivo, bem como
para os donos de estabelecimentos que deixarem de controlar o
uso de máscaras no interior de
seus empreendimentos.
Também ficam passíveis de
serem multados aqueles que participarem ou promoverem atividades, reuniões ou eventos que
gerem aglomeração de pessoas;
que descumprirem a restrição de
horários para circulação ou cometerem outras ações consideradas lesivas ao enfrentamento
da emergência de saúde pública.
As infrações poderão ser registradas pelos Procons estadual e municipal; pelos órgãos de
vigilância sanitária estadual e
municipal; Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e
outros órgãos municipais com
poder fiscalizatório. Quem for flagrado cometendo qualquer uma
destas infrações ainda pode ter
que responder criminalmente
por infração de medida sanitária
preventiva e desobediência,
conforme já previsto no Código
Penal.
Acre
No mesmo dia em que o governador Gladson Cameli foi diagnosticado com covid-19, o governo do Acre reconheceu que
todo o estado se mantém em nível de emergência (bandeira vermelha), devido ao aumento dos
casos de infecção pelo novo coronavírus. Além da pandemia, o
estado enfrenta também um sur-

to de dengue e corre o risco de
ver outras doenças aumentarem
após as cheias dos rios que
inundaram parte do estado nas
últimas semanas.
Nas redes sociais, Cameli informou que, até ontem, não apresentava sintomas da doença.
Ainda assim, trabalharia de forma remota, mantendo os cuidados e o isolamento para preservar a saúde da família e da sua
equipe.
Até esta segunda-feira, o
Acre já registrava 57.894 casos
confirmados da covid-19 e 1.012
mortes em decorrência das consequências da doença. Segundo o governo estadual, ao menos 46.682 pessoas já se recuperaram e receberam alta médica, mas 325 pessoas cujos testes acusaram covid-19 permaneciam internadas - além de outras
96 pessoas que ou aguardam o
resultado do exame, ou estão
hospitalizadas devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG).
Das 421 pessoas internadas,
115 estão em vagas de UTI (97
do SUS e 18 de hospitais particulares) e 306 em leitos clínicos
(243 do SUS e 63 de estabelecimentos privados). O que significa que 91,5% dos 106 leitos de
UTI existentes no estado estavam ocupados, e 83,5% das 200
vagas para internação clínica.
Devido ao agravamento da
situação epidemiológica, o governo estadual publicou alguns
decretos que limitam a atividade
econômica e a circulação de pessoas.
O Decreto nº 8.147, por exemplo, estabelece que, nos fins de

semana e feriados, só será permitido o funcionamento de farmácias, hospitais, postos de gasolina e funerárias. Restaurantes, lanchonetes, supermercados
e similares poderão funcionar exclusivamente com serviço de delivery, sendo vedado qualquer
tipo de atendimento presencial
ao público, inclusive na modalidade drive-thru e congêneres.
Qualquer outra atividade econômica ou social também estará
proibida a partir deste fim de semana.
De segunda a sexta-feira, os
estabelecimentos comerciais
não essenciais deverão observar a orientação da classificação
de risco, que também foi modificada.
Durante a bandeira vermelha, estão proibidas as competições de futebol profissional,
amistosos e treinamentos no
âmbito das entidades vinculadas
à Federação de Futebol do Acre;
escolinhas de futebol para o
público infantil; e atividades do
atletismo. Também estão proibidos teatros, cinemas e apresentações culturais, além de eventos corporativos, acadêmicos,
técnicos e científicos, bem como
eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em
igrejas, cerimoniais, restaurantes
e buffets.
Já o Decreto 8.148 estabelece que as atividades de academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer e similares possam voltar a funcionar a partir
do dia 9 de março. (Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Biscayne Empreendimentos e Participações S/A - CNPJ 23.980.749/0001-48
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31.12.2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas, de conformidade com os preceitos legais e estatutários, vimos submeter à vossa apreciação as demonstrações ﬁnanceiras encerradas em 31/12/2020. Colocamo-nos à disposição em
nossa sede social para qualquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários - São Paulo, 02 de março de 2021.
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Resultados
Demonstrações do Ativo não Circulante-Investimentos e Imobilizados
ATIVO
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Terrenos Edifícios Investimentos
Total
Ativo circulante
2020 2019 2020 2019
4.147
4.233
29.114 37.493
2020 2019 2020 2019 Saldo 31.12.2019
Caixa e equivalentes de caixa
155
45 2.103 433 Receita operacional líquida
92
19.369 19.461
- 8.816 8.061 Adições
Duplicatas a receber de clientes
369 278 Custos dos produtos vendidos
- (3.770) (1.896) Equivalência Patrimonial
Partes relacionadas
317 19.436
881
881
- 5.046 6.165 e Distribuição Dividendos
Impostos a recuperar
1
1
42
41 Lucro Bruto
Saldo 31.12.2020
4.147
4.324
49.364 57.835
(136) (103) (953) (896) As adições no ativo não circulante ocorreram devido ao resultado da equivalência
Outros créditos
753 252 Despesas Administrativas gerais
- (159) (174) patrimonial conforme abaixo:
Total do ativo circulante
474 19.482 3.267 1.004 Depreciações
Receitas ﬁnanceiras
2
3
51
67 Equivalência patrimonial positiva referente aos
Ativo não circulante
Partes relacionadas
49.364 29.114
- Outras receitas (despesas) operacionais (94)
(86) (543) (1.260) Lucros do exercício 2020 das controladas:
1.562
Imobilizado
8.471 8.379 105.891 106.400 Resultado da equivalência patrimonial 1.562 1.797
- Diminuição nos investimentos referente a Distribuição
Total do ativo não circulante
57.835 37.493 105.891 106.400 Resultado antes dos impostos
(681)
1.334 1.610 3.442 3.902 de lucros do exercício de 2020 das controladas:
Total do ativo
58.308 56.975 109.158 107.404 IRPJ e CSLL - corrente
(1) (546) (495) Adições por Obras em Andamento e aquisições
de quotas de Rossignolo Agrícola Ltda.
19.461
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora
Consolidado Resultado do exercício
1.333 1.610 2.896 3.407 Variação do Investimento
20.342
PASSIVO CIRCULANTE
2020 2019 2020 2019 Resultado de não controladores
- (1.562) (1.797)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
Fornecedores
8
11
261 1.290
1.333 1.610 1.333 1.610
Controladora Consolidado
Ordenados e salários a pagar
61
61
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Fluxo de caixas das atividades operacionais
2020 2019 2020 2019
Impostos e contribuições sociais a pagar
1
1
ParticiRecebimentos de clientes
- 8.956 7.475
Partes relacionadas
35.700 33.776 37.552 53.212
Repação Total do
(164)
(93) (4.791) (2.742)
Outras obrigações
854
539
servas Lucros
de não patri- Pagamentos a fornecedores e empregados
1
Total do passivo circulante
35.708 33.787 38.729 55.102
Capital
de acumucontro- mônio Tarifas bancárias
(45)
(86) (875) (1.658)
Social Capital lados Total ladores líquido Impostos e tributos pagos
Passivo não circulante
- (511) (442)
20.556 1.942
690 23.188 29.114 52.302 Imposto de renda e contribuição social pagos
Total do passivo não circulante
- Saldo 31.12.2019
Caixa
líquido
proveniente
atividades
operacionais
(209)
(179)
2.778 2.633
Capital social Aumento
- 19.369 19.369
Patrimônio Líquido
Compra de ativo imobilizado
- (1.000) (571) (2.172)
Reserva
legal
102
(102)
Capital Social
20.556 20.556 20.556 20.556
(116)
(24) (128) (110)
Distribuição de lucros
- (1.921) (1.921) (2.216) (4.137) Obras em andamento em imóveis próprios
Reservas de capital
2.044 1.942 2.044 1.942 Resultado do exercício
(87) 990 413 1.260
- 1.333 1.333 1.562 2.896 Aumento de capital
Lucro/Prejuízos acumulados
690
690 Saldo 31.12.2020
20.556 2.044
- 22.601 47.829 70.430 Caixa líqudo usado nas atividades de investimento (203) (34) (286) (1.021)
Total do patrimônio líquido
22.601 23.188 22.601 23.188
Rendimento líquido de aplicação ﬁnanceira
1
1
18
52
beis individuais e consolidadas foram aprovadas pela Diretoria da Companhia
(160) (663) (1.522) (2.440)
Participação do Acionista não controlador
- 47.829 29.114 em 02 de março de 2021. O Balanço patrimonial foi escriturado e está sendo Dividendos pagos
681 888 681 888
Total do passivo e patrimônio líquido 58.308 56.975 109.158 107.404 apresentado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluin- Dividendos recebidos
Caixa líquido nas atividades de ﬁnanciamento
522 226 (823) (1.500)
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Biscayne Empreendi- do os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Caixa e equivalência de caixa em 31/12/2019
45
31
433
321
mentos e Participações S/A. (capital fechado), com sede na cidade de São (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consolida- Caixa e equivalência de caixa em 31/12/2020
155
45 2.103 433
ção: As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações da
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica nº 1489, tem por objeto social controladora Biscayne S/A. e das seguintes controladas diretas: Rossignolo as entidades cujas atividades ﬁnanceiras e operacionais podem ser conduzia atividade Holdings de instituições não ﬁnanceiras. 2. Apresentação das Empreendimentos e Participações Ltda.: 50%; Rossignolo Agrícola Ltda: 50%; das pela Companhia e nas quais normalmente há uma participação acionária
demonstrações contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apre- a) A controladora tem 50% de inﬂuência na administração da Empresa, contro- de metade dos direitos de voto. As práticas contábeis foram aplicadas de masentação das demonstrações contábeis: As presentes demonstrações contá- lando partes das atividades ﬁnanceiras e operacionais. Controladas são todas neira uniforme e consistente entre a controladora e controladas.
Diretor Presidente: Fernando Fehr Pereira Lopes
Diretora: Sandra Maria Fernandes Mendes Pereira Lopes
Contador: Marcelo Luiz do Prado - CRC 1SP299691/O-0

FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O ADMINISTRADOR PROVISORIO, Sr. Paulo Eneas Scaglione, OAB-SP 85.001, nomeado pelo Nobre Juiz
da 35ª. Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, no Processo de nº1095878-62.2019.8.26.0100,
em cumprimento restrito aos termos da sua nomeação e de acordo com os Estatutos da Entidade, uma
vez cumprido o que determina o artigo 9, tendo notiﬁcado as entidades constantes dos Estatutos juntado
ao mencionado autos , datado de 06 de abril de 2005, na ausência de outro mais recente, registrado em
cartório, convoca os Srs. Representantes dos clubes ﬁliados à Entidade, que ﬁzeram parte da relação de
clubes com direito a voto, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede da
Federação de Automobilismo de São Paulo, à Rua Luis Gois, nº- 718 Vila Mariana, cedida para a realização da
assembleia, tendo em vista a indisponibilidade do local tido como sede da Federação Paulista de Motociclismo,
no dia 26 DE MARÇO DE 2021 e contando com a presença dos clubes que estiverem em condições de
voto, APRESENTANDO A ATA DE ELEIÇÃO DO ATUAL PRESIDENTE, COM MANDATO EM VIGOR,
REGISTRADA EM CARTORIO E CÓPIA DO CNPJ INDICANDO QUE O CLUBE ESTA ATIVO. Os clubes
que constaram dos estatutos como ﬁliados são os seguintes: Alpha Moto Clube; Assoc. Paulista de Enduro e
Rally; Atibaia Moto Clube; Centauro Motor Clube; Daytona Moto Clube; Jockey Clube de Barretos; Marilandia
Moto Clube; Moto C. Campos do Jordao; Moto Clube Andorinhas; Moto Clube de Bauru; Moto Clube de Marilia;
Moto Clube Japy; Moto Clube Paulista; Motor Itatiba Clube; Motor Club de Aracatuba; Ourinhos Moto Clube;
Paulistano Motor Clube; Pegaso Moto Clube; Associacao Esp.Mot.S.J.R.Preto; Ass. Motoc. e Atlet. de Tiete;
Total Moto Clube; Trail Clube Paulista; Trail Clube Verde Rosso; União Moto Clube; Trail Clube de Tatui; Moto
Clube de Votuporanga; Kaipira Krail Clube; Interlagos Motor Clube; Automóvel Clube da Lapa. Nos termos do
Estatuto, a Assembleia instalar-se-á em 1ª chamada às 14:00 horas com comparecimento de 50% mais 1
de seus membros com direito a voto e em 2ª chamada as 15 horas, para deliberar, com quórum de 1/3 dos
membro com direito a voto, nos termos do artigo 10, letra”e” paragrafo 1º, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Eleição e posse do Presidente e Vice presidente, dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal, para um mandato de 4 anos nos termos dos Estatutos. São Paulo 08 de fevereiro de 2021. Paulo Enéas
Scaglione – Administrador nomeado Judicialmente

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1113733-25.2017.8.26.0100. O Dr. Marcelo Augusto
Oliveira, Juiz de Direito da 41ª V ara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Flavia
Lira de Farias CPF: 010.287.334-88, que Antonio Abi Jaudi CPF: 002.969.028-53 ajuizou Ação de Despejo
por Falta de Pagamento C/ com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, objetivando o recebimento
de R$ 3.415,95 (Novembro/2017), referente ao inadimplemento dos alugueres e encargos do apartamento
nº 46 situado a Alameda Barão de Piracicaba nº 809, Campos Elíseos, São Paulo/SP, bem como os que
vencerem no decorrer do processo. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 07/01/2021.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0015462-22.2013.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli,
Juiz de Direito da 3ª V ara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Marcia
Milan Peinador Bento ME CNPJ: 05.938.985/0001-33, na pessoa de seu representante legal, Marcia Millan
Peinador Bento CPF: 142.090.828-64, que nos autos da Ação de Cobrança, Procedimento Sumário, requerida
por Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda CNPJ: 03.877.256/0001- 70 foi deferida a intimação do bloqueio
de R$ 4.011,23 pelo sistema SISBAJUD. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a intimação
da penhora por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob
pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 03/02/2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095025-87.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ DE SOUZA, Brasileira, CPF 273.676.588-59, que
Fundação de Rotarianos de São Paulo, CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio
Branco - Unidade Higienópolis), ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$
80.574,15 (Setembro/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital da
penhora das quotas sociais que a executada possui na empresa Concreto Tecmix Ltda CNPJ: 03.238.298/000160, conforme certidão de fls. 179/180, na quantidade que se revelar necessária para a satisfação do débito de R$
88.442,58 (junho/2020), podendo no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, oferecer impugnação. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
12 de janeiro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036570-15.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANIELLY BARROS MAIA, RG 2148762, CPF 923.896.601-00, que lhe foi proposta uma
ação de Cumprimento de sentença por parte de Associação Nobrega de Educação e Assistencia Social - Colégio
São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63 ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Sumário, sendo julgada
procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 13.710,30 (Maio/2019), ora em fase de Cumprimento
de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital das penhoras realizadas
no plano de Previdência Brasilprev Seguros e Previdência S.A no valor de R$ 5.934,79 (VGBL matrícula 17675158
e VGBL matrícula 17675481) e no plano de Previdência Bradesco Seguros S.A no valor de R$ 844,24, podendo
impugná-la no prazo legal, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de levantamento.Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de
fevereiro de 2021.

JOMITESI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 16.852.637/0001-46
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31.12.2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas, de conformidade com os preceitos legais e estatutários, vimos submeter à vossa apreciação as demonstrações ﬁnanceiras encerradas em 31/12/2020.
Colocamo-nos à disposição em nossa sede social para qualquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários - São Paulo, 02 de março de 2021.
Demonstrações do Ativo não circulante - Investimentos e Imobilizados
Demonstrações dos Resultados
Balanços Patrimoniais
ATIVO
Controladora Consolidado
Edifí- Terra InvestiControladora Consolidado
Ativo circulante
2020 2019 2020 2019
Terrenos cios Nua mentos Total
2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa
5
25 1.953 413 Receita operacional líquida
6.476 4.886 1.317 29.114 41.792
- 8.816 8.061 Saldo 31.12.2019
Duplicatas a receber de clientes
369 278 Custos dos produtos vendidos
1.866 943
- 19.369 22.178
- (3.770) (1.896) Adições/Baixas
Adiantamentos a fornecedores
609 310
609 310 Lucro Bruto
- 5.046 6.165 Equivalência Patrimonial
Partes relacionadas
317 19.436
- Despesas Administrativas gerais
881 881
(144) (104)
(960) (896) e Distribuição Dividendos
Impostos a recuperar
1
1
41
41 Depreciações
8.342 5.829 1.317 49.364 64.851
(159) (174) Saldo 31.12.2020
Outros créditos
753 252 Receitas ﬁnanceiras
1
7
50
71 As adições no ativo não circulante ocorreram devido ao resultado da equivalência
Total do ativo circulante
932 19.772 3.726 1.294 Outras receitas (despesas) operacionais
(105)
(70)
(554) (1.243) patrimonial conforme abaixo: Equivalência patrimonial
Ativo não circulante
1.562
Resultado da equivalência patrimonial
1.562 1.797
- positiva referente aos Lucros do exercício 2020 das controladas:
Partes relacionadas
49.364 29.114
- Resultado antes dos impostos
1.314 1.631 3.422 3.922 Diminuição nos investimentos referente a Distribuição de lucros
Imobilizado
15.488 12.678 112.908 110.699 IRPJ e CSLL - corrente
(681)
(2)
(546) (496) do exercício de 2020 das controladas:
Total do ativo não circulante
64.851 41.792 112.908 110.699 Resultado do exercício
1.314 1.629 2.876 3.426 Adições por Obras em Andamento e aquisições de
Total do ativo
65.783 61.564 116.634 111.993 Resultado de não controladores
22.178
- (1.562) (1.797) quotas de Rossignolo Agrícola Ltda.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora Consolidado
23.059
1.314 1.629 1.314 1.629 Variação do Investimento
Passivo circulante
2020 2019 2020 2019
Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Fornecedores
6
13
260 1.292
Controladora Consolidado
Participa- Total do
Ordenados e salários a pagar
61
61
2020 2019 2020 2019
Reser- Lucros
ção de patri- Fluxo de caixas das atividades operacionais
Impostos e contribuições sociais a pagar
1
1
2
- 8.952 7.475
Capital vas de acumunão con- mônio Recebimentos de clientes
Partes relacionadas
40.503 35.670 42.355 55.105
(126)
(95) (4.748) (2.744)
Social Capital lados Total troladores líquido Pagamentos a fornecedores e empregados
Outras obrigações
854 539
Tarifas bancárias
1
Saldo
31.12.2019
23.234
1.937
710
25.881
29.114
54.995
Total do passivo circulante
40.510 35.682 43.531 56.998
(124)
(70)
(954) (1.642)
Capital social Aumento
19.369 19.369 Impostos e tributos pagos
Passivo não circulante
(1)
(511) (443)
102 (102)
- Imposto de renda e contribuição social pagos
Total do passivo não circulante
- Reserva legal
Distribuição de lucros
- (1.922) (1.922)
(2.216) (4.138) Caixa líquido proveniente
Patrimônio Líquido
Resultado
do
exercício
1.314
1.314
1.562
2.876
atividades
operacionais
(247)
(166)
2.740
2.648
Capital Social
23.234 23.234 23.234 23.234
- 25.274
47.829 73.103 Compra de ativo imobilizado
(1.500)
- (2.071) (1.172)
Reservas de capital
2.040 1.937 2.040 1.937 Saldo 31.12.2020 23.234 2.040
(850) (768)
(862) (854)
Lucro/Prejuízos acumulados
- 710
- 710 2021. O Balanço patrimonial foi escriturado e está sendo apresentado de Obras em andamento em imóveis próprios
2.050 240 2.550 510
Total do patrimônio líquido
25.274 25.881 25.274 25.881 acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- Aumento de capital
Participação do Acionista não controlador
- 47.829 29.114 ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e Caixa líquido usado nas
(300) (528) (382) (1.516)
Total do passivo e patrimônio líquido
65.783 61.564 116.634 111.993 aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consolidação: atividades de investimento
5
18
55
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Jomitesi Empreen- As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações da Rendimento líquido de aplicação ﬁnanceira
(154) (186) (1.516) (1.963)
dimentos e Participações S/A. (capital fechado), com sede na cidade controladora Jomitesi S/A. e das seguintes controladas diretas: Rossigno- Dividendos pagos
681 888
681 888
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Higienópolis nº 587 - apar- lo Empreendimentos e Participações Ltda.: 50%, Rossignolo Agrícola Ltda: Dividendos recebidos
(818) (1.020)
tamento 601, tem por objeto social a atividade Holdings de instituições 50%. a) A controladora tem 50% de inﬂuência na administração da Empre- Caixa líquido nas atividades de ﬁnanciamento 527 707
25
11
413 301
não ﬁnanceiras. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e sa, controlando parte das atividades ﬁnanceiras e operacionais. Controla- Caixa e equivalência de caixa em 31/12/2019
5
25 1.953 413
principais práticas contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações das são todas as entidades cujas atividades ﬁnanceiras e operacionais po- Caixa e equivalência de caixa em 31/12/2020
contábeis: As presentes demonstrações contábeis individuais e consolida- dem ser conduzidas pela Companhia e nas quais normalmente há uma beis foram aplicadas de maneira uniforme e consistente entre a controladas foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 02 de Março de participação acionária de metade dos direitos de voto. As práticas contá- dora e controladas.
Diretor Presidente: Claodemiro de Jesus Rossignolo
Diretora: Silvia Maria Montanari Rossignolo
Contador: Marcelo Luiz do Prado - CRC 1SP299691/O-0

Captalys Companhia de Crédito
NIRE:35.300.534.590 - CNPJ: 23.361.030/0001-29
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 09.07.2020, às 10hs, na sede, Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar, parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de
Souza; Secretário: Marcos Moretti. Deliberações Aprovadas: (i) as contas da Companhia, referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2019 e publicadas nos Jornais “Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo “e “O Dia”, ambas da edição de 08/05/2020, com o parecer dos auditores independentes; (ii) destinação da totalidade do lucro líquido da
Companhia, referente ao exercício encerrado em 31/12/2018, já deduzido do valor da reserva legal para pagamento
de dividendos aos acionistas, no valor total de R$ 8.395.925,43 sendo R$ 2.629.000,00 para pagamento de dividendos ﬁxos aos acionistas portadores de ações preferenciais Classe B, já antecipados e os restantes R$ 5.766.925,43
para os acionistas portadores das ações preferenciais Classe C, Além destes valores, ﬁca também aprovado o valor de
mais R$ 233.074,57 para os acionistas portadores das ações preferenciais Classe C, sendo que tal valor será retirado
da reserva de lucros da Companhia. (iii) a ﬁxação da mesma remuneração global da Administração em até
R$100.000,00 ao ano. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09.07.2020. Mesa: 1) Luís Claudio Garcia de Souza
(presidente), 2) Marcos Moretti (Secretário); Acionistas: 3) Morgan Rio Interests II, LLC, pelo Sr. Marcos Moretti; 4) MR
International (Lux, S.A.R.L), pelo Sr. Marcos Moretti; d) a; 5) Sigtway, LLC, neste ato por seu procurador Sr. Marcos Moretti; 6) Douglas Shibayama; 7) Finvest XXI Participações Ltda, pelos seus Diretores Srs Marcos Moretti e Marcello Rodrigues Leone; 8) Margot Alyse Greenman; 9) Jacobo Buzali; 10) Marcos Moretti; 11) Antonio Correa Bosco; 12) Luiz
Felipe Venturelli Gerab; 13) André de Pina dos Santos; 14) Renan Barreto Jorge; 15) Lucas de Castilho Munhoz; 16)
Finvest Capital Partners FIP, pela sua Administradora BRL Investimentos Ltda., pelo seu diretor Sr. Rodrigo Cavalcante; 17) Financial ABV Participações S.A., pelos seus Diretores Srs. Marcos Moretti e Marcello Rodrigues Leone; 18) BSO
Investimentos S.A., pelos seus diretores Srs. Marcos Moretti e Marcello Rodrigues Leone; 19) Adriana Cochrane Rao;
20) Alice Dias Xisto Foltran; 21) Anna Carolina Macieri Pescuma; 22) Barbara Bueno Munin; 23) Caroline Becker Lima
Hees; 24) Clayton José Momesso; 25) Fernando Loureiro Brandão; 26) Fernando Maia de Oliveira Cruz; 27) Leandro
Andrade Monteiro de Souza; 28) Leandro de Lima Silva; 29) Leo Renan Bindilatti Benevides; 30) Lucas Horn Guimarães; 31) Marcio Alvarez Pintan; 32) Marco Aurelio Comparato Duarte; 33) Roberto Martins Amatuzzi; 34) Thiago
Eduardo de Paula; 35) Valter Teixeira Junior; 36) Marcello Rodrigues Leone; 37) Wanderson Conceição Ferreira; e 38)
Carlos Roberto Montesinos. JUCESP nº 99.606/21-5 em 17.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005291-59.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) GUILHERME MARCONI COSTA MARTINS, CPF 226.266.108-10, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªAª
quantia de R$ 39.636,33 (setembro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSª
DOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEª
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
NOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2021.
B - 03 e 04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1046306-77.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D
ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GERALDO BARBOSA DE MELLO FILHO, Brasileiro, Casado, Arquiteto,
RG 4648262, CPF 672.312.688-20, com endereço à Rua Joao Carlos de Oliveira, 70, Urbanova, CEP 12244-370,
São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto das Irmãs da
3ANTAª#RUZ ªALEGANDOªEMªSÓNTESEªQUEªÏªCREDORAªEMªRAZÍOªDEªCONTRATOªPARAªPRESTAÎÍOªDEªSERVIÎOSªESCOLARESªPARAªlLHOª
do réu, deixando de arcar com as mensalidades pactuadas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
QUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈª
CONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2021.
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1º Ofício Cível do Foro Regional II - Santo Amaro-SP Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049409-34.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROTOLAB EMBALAGENS
LTDA, CNPJ 08.929.092/0001-09 e FLÁVIO ROCCON CAPELLA, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, RG 130505857,
CPF 135.194.518-16, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A.
%STANDOªOSªEXECUTADOSEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ÏªEXPEDIDOªOªPRESENTEªEDITAL ªCOMªPRAZOªDEªªVINTE ªDIAS PARAªOªlMªDEª#)4!2ªOSª
executados para, no prazo de 03 (três) dias efetuarem o pagamento de R$ 953.635,18 (novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e
trinta e cinco reais, e dezoito centavos), atualizados até 11 de novembro de 2020, referente à não satisfação das obrigações assumidas
na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº 00334763300000002460, emitida em 18/10/2013,ou 15 (quinze) dias
para oferta de embargos à execução, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito do
VALORªDEVIDO ªINCLUINDOªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªSOBªPENAªDEªPENHORA ªPRAZOSªESTESªAªmUIRªOSªªSUPRA ªlCANDOªADVERTIDOªDEªQUEªNOªCASOªDEª
REVELIAªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªª"ª ªªEª

AMPARO MATERNAL

CNPJ 61.904678/0001-93
Edital de Convocação de
Assembléia Geral Extraordnária
A Diretora Presidente da Amparo Maternal,
Associação civil sem ﬁns lucrativos, no uso de
suas atribuições conferidas pelo art. 12, §2º do
Estatuto Social da entidade, convoca todos os
seus Associados a participar da Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 18 de
março de 2021, às 14 horas, em primeira chamada, e às 14h30min em segunda chamada,
no endereço da instituição, rua Napoleão de
Barros, 1035, Vila Clementino, São Paulo/SP,
CEP 04024-003, para deliberarem sobre os assuntos destacados na ordem do dia, a saber:
1. Assembleia Eletiva; 2. Outros assuntos de
interesse da Associação.
São Paulo, 02 de março de 2021.
Euza Maria de Almeida
Diretora Presidente
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30
DIAS.PROCESSO Nº 1028350-80.2020.8.26.0001 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita
a ação de Procedimento Comum Cível movida por Rosana
Lopes Freire Estevão e Luiz Sergio Estevão, por meio da
qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de
bens do casamento para o da comunhão parcial de bens.
O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º
do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo,aos 29 de janeiro de 2021.[02,03]
8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP.
Citação e Intimação.Prazo 20dias.Proc.1090547-41.2015.8.
26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª
Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz saber a Antônio
Teixeira Ferreira CPF 046.095.438-50, que Todeschini S/A
Indústria e Comércio ajuizou ação monitória, para cobrança de
R$ 1.836.377,25 (ago/2015), referente à Nota Promissório
anexada aos autos. Estando o réu em lugar ignorado, expedese edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o
valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%,
com isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereça
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título
executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [02,03]

Amelco S.A. Indústria Eletrônica
CNPJ N.º 57.009.078/0001-94 - NIRE: 3530001872-9
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas, para reunirem-se
às 11:00hs, do dia 11/03/2021, na Rua Monte Mor, 50, Embu
das Artes/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: I - Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis relativos aos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020;
II - Eleição dos membros da Diretoria para o triênio
2019/2022; e III - Outros assuntos de interesse da sociedade. Embu das Artes/SP, 03/03/2021. Alcindo Aparecido
da Cruz Marques - Diretor Presidente.
(03-04-05)
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
0036521-04.2001.8.26.0100/02 O MM. Juiz de Direito da 38ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a FARES BADRE TRABULSI, CPF
003.275.658-53, que PAULO ROSA ajuizou incidente de
desconsideração de personalidade jurídica da executada
IMOBILIÁRIA TRABULSI LTDA., CNPJ 60.760.824/0001-91,
incluindo os sócios FARES BADRE TRABULSI, CPF
003.275.658-53 e NAGUB TRABULSE, CPF 003.343.918-49.
Estandos os sócios da executada em lugar ignorado, expedese edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo
supra, manifeste-se e requeira as provas cabíveis (ar. 135 do
CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[02,03]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1003684-43.2019.8.26.0100 O(A)MM.Juiz(a) de Direito da 37ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Patrícia Martins Conceição, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
a(o) JOSÉ ALVES DOS SANTOS NETO, Brasileiro, Solteiro,
Projetista, RG 34.233.968-6, CPF 277.671.178-63, que lhe foi
proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento por
parte de Mariangela Ana Rita Caruso Naretto,Eduardo Antonio
Caruso Naretto e Marcos Decio Caruso Naretto ajuizou ação
despejo por falta de pagamento, do imóvel à rua Souza Lima
221, Capital, e a cobrança de R$ 26.400,00 (jan/19). Estando
o réu em lugar ignorado, expede-se edital de CITAÇÃO, para
que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste a ação ou
peça a purgação da mora, sob pena de serem aceitos os
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será
o edital afixado e publicado na forma da Lei.
[02,03]
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Engibras Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 26.381.989/0001-14
Relatório da Administração
Em atendimento às disposições legais e estatuárias, submetemos à apre- reduzir o crescimento da receita inicialmente prevista, bem como os resul- como aço e seus derivados. O impacto da variação cambial é mais repreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras, referentes tados dos projetos associadas aos efeitos da Covid19, que geraram os se- sentativo para os projetos que contém a necessidade de importação de
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Tais informações vêm guintes impactos: Paralisação temporária de alguns contratos em face da insumos e equipamentos, pois em sua maioria não encontra fabricação
acompanhadas pelo relatório dos auditores independentes sobre as de- decretação de lockdown, em alguns municípios sem qualquer nacional para substituição. Além dos itens acima mencionados, como efeimonstrações financeiras, que foi discutido e revisado pela Administração. contrapartida dos clientes com os custos decorrentes de desmobilização, to colateral da Covid19, temos também o desequilíbrio provocado pelas
Estas demonstrações são elaboradas de acordo com as práticas contábeis segurança, manutenção dos equipamentos, salários das equipes em casa fórmulas paramétricas de reajuste dos contratos, dado que na época da
adotadas no Brasil e refletem a posição patrimonial e os resultados apura- e custos associados à prevenção, tal como fornecimento de máscaras e assinatura dos mesmos era impossível imaginar tamanho desequilíbrio
dos. CONTEXTO OPERACIONAL: O início de 2020 se apresentava de álcool, higienização periódica dos canteiros de obras e ferramentas de tra- nos preços dos insumos em função de uma pandemia. Tais fatores foram
forma muito promissora visto que havíamos nos saído muito bem em algu- balho, teste para os funcionários com suspeita de Covid19, afastamento determinantes e comprometeram tanto o crescimento da receita que ficou
mas licitações, com destaque para clientes municipais, pois havíamos re- daqueles do grupo de risco e quarentena para aqueles com casos na famí- 30% (trinta por cento) abaixo do previsto, bem como comprometeu de forcebido ordens de serviço para obras licitadas há bastante tempo, com con- lia e ainda custos associados ao afastamento dos casos decorrente dos ma significativa a margem de resultado dos projetos levando a companhia
trato assinado, porém hibernando. Nosso plano de negócios de 2020, ape- contaminados ou sob suspeita até o resultado dos exames; Para além dos a um resultado abaixo do previsto. A administração da companhia informa
sar de conservador, previa um significativo crescimento da receita com custos acima mencionados, tivemos ainda os efeitos decorrentes da varia- que de acordo com a Legislação que rege a relação contratual, vem trababons resultados. Mas, diversos fatores supervenientes e imprevisíveis ção cambial, visto que a alta do dólar impacta significativamente na aquisi- lhando junto aos seus clientes na busca de uma solução que possa ameniimpactaram de forma significativa o plano de negócios de 2020, de forma a ção dos principais insumos dos projetos, em especial as commodities, tal zar os impactos decorrentes da pandemia provocada pela Covid19.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais
Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Ativo
Nota Explicativa
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
Nota Explicativa
2020
2019
Em milhares de reais
Circulante
Circulante
Nota Explicativa
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
7
7.735
7.141
Fornecedores e outras contas a pagar
12
37.361
11.589 Receita operacional líquida
14 137.937 53.815
Contas a receber e outros recebíveis
8 128.992 107.435
Provisões e encargos trabalhistas
3.903
1.466 Custo dos serviços prestados
(116.697) (47.501)
Estoques
2.910
246
Obrigações fiscais
3.692
1.390 Lucro bruto
21.240
6.314
Adiantamentos
1.476
Adiantamento de clientes
7.247
- Despesas operacionais
Impostos e contribuições a recuperar
33
- Total do passivo circulante
52.203
14.445
Administrativas e gerais
15 (18.030) (6.281)
Despesas antecipadas
9
9.495
152 Patrimônio líquido
Resultado antes das receitas (despesas)
Total do ativo circulante
150.641 114.973
Capital subscrito
13 134.727 134.727
financeiras líquidas
3.210
33
Não circulante
Lucros acumulados
765 (2.042)
Resultado financeiro
16
(403)
(76)
Realizável a longo prazo
Total do patrimônio líquido
135.492 132.685 Resultado financeiro líquido
(403)
(76)
Contas a receber e outros recebíveis
8
6.688
915
Resultado do exercício
2.807
(43)
Total do realizável a longo prazo
6.688
915
Demonstração dos resultados abrangentes em 31 de dezembro
Permanente
de 2020 e 2019 - Em milhares de reais
Imobilizado
10
5.511
6.387
Nota Explicativa 2020 2019
Intangível
11
24.855
24.855
Parcela dos Outros Resultados Abragentes
Total do ativo não circulante
30.366
31.242
Lucro / Prejuízo do Período
2.807
(43)
Total do ativo
187.695 147.130 Total do passivo e patrimônio líquido
187.695 147.130
Outros Resultados Abragentes
liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido ativo Outros resultados abrangentes
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de
2.807
(43)
e passivo são compensados somente se alguns critérios forem atendidos.
dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais
b) Imobilizado: Demonstrado ao custo e combinado com os seguintes as- Demonstração do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Capital Lucro / Prejuízo
Em milhares de reais
Social
Acumulado
Total pectos: • Imobilizado: depreciação de bens do imobilizado, calculada pelo
2020
2019
Em 31 de dezembro de 2018
134.727
(1.999) 132.728 método linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 10, que levam em Fluxo de caixa das atividades operacionais
2.807
(43)
Resultado do exercício
(43)
(43) consideração a vida útil-econômica dos bens. c) Capital social - Ações Resultado do exercício
876
1.222
Em 31 de dezembro de 2019
134.727
(2.042) 132.685 ordinárias: Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações Depreciação
(153)
Resultado do exercício
2.807
2.807 são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, deduzidos de Amortização
3.683
1.026
Em 31 de dezembro de 2020
134.727
765
135.492 quaisquer efeitos tributários. d) Novas normas e interpretações ainda
Aumento (Diminuição) em ativos operacionais
Notas explicativas da administração à demonstração contábil em 31 não adotadas: Uma série de novas normas, alterações de normas e inter(27.330) (7.208)
pretações foram efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de Contas a receber e outros recebíveis
de dezembro de 2020 e 2019
(2.664)
(226)
2014 e não foram adotadas na preparação destas demonstrações financei- Estoques
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Despesas antecipadas
(9.343)
(82)
1 Contexto Operacional: A Engibras é uma sociedade anônima, constitu- ras. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia estão mencioAdiantamentos
(1.476)
ída no dia 26 de julho de 2016, com sede localizada na Rua Gomes de nadas abaixo. A Companhia não planeja adotar esta norma de forma anteImpostos e contribuições a recuperar
(33)
Carvalho, nº 1510, 1º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04547-005, São cipada. IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A
Aumento
(Diminuição)
em
passivos
operacionais
Paulo. A Companhia tem por objeto social; (a) execução de obras e servi- IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na
Fornecedores e outras contas a pagar
25.772
8.528
IAS
39
Financial
Instruments:
Recognition
and
Measurement
(Instrumentos
ços de engenharia civil, por conta própria ou de terceiros; (b) exploração da
Provisões e encargos trabalhistas
2.437
1.267
indústria da construção civil e construção pesada, incluindo, mas não se Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação
Obrigações fiscais
2.301
1.003
limitando, a obra de Barragens, Hidrelétricas, Usinas Nucleares, Obras revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos financeiros,
Adiantamento de clientes
7.247
Portuárias, Aeroportuárias, Rodovias e Edificações; (c) execução de estra- incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da
Caixa líquido das atividades operacionais
594
4.308
das vicinais; (d) abastecimento de água, saneamento, drenagem e irriga- redução ao valor recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos soAumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
594
4.308
ção; (e) aluguel de equipamentos, comércio, representação de materiais bre a contabilização de hedge. A norma mantém as orientações existentes
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
7.141
2.833
para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) pesquisa, lavra, sobre o reconhecimento e não reconhecimento de instrumentos financeiCaixa e equivalentes de caixa no fim do período
7.735
7.141
beneficiamento e comercialização de substâncias minerais, em todo o ter- ros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º
Variação
das
contas
caixa/bancos
e
equivalentes
ritório nacional; (h) serviço de dragagem, transporte e navegação lacustre, de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida.
594
4.308
2020
2019 de caixa
fluvial e marítima; (i) varrição, coleta, remoção e incineração de resíduos 7 Caixas e Equivalentes de Caixa
2020
2019
%
1
17 10. Imobilizado
sólidos; (j) serviços de elaboração de projetos para obras de construção Caixa
DepreTaxas
7.734
7.124
civil e construção pesada, projeto, construção, execução, implantação e Bancos conta corrente
ciação
anuais de
7.735
7.141
operação de aterros sanitários; (k) execução de obras e serviços de engeacumudepre8
Contas
a
Receber
e
Outros
Recebíveis
2020
2019
nharia elétrica, por conta própria ou de terceiros; (l) manutenção e montaCusto
lada Líquido Líquido
ciação
41.123 14.202
gem industrial de plantas diversas, exceto óleo & gás; (m) prestação de Clientes Publico / Misto
6.554
2.983
3.571
4.271
20
5.773
- Eqto de Campo
serviços de operação, implantação, manutenção, assistência técnica e to- Clientes Ajuste IFRS 15
871
370
501
588
10
dos e quaisquer outros serviços complementares, auxiliares, conexos e/ou Galvão Participações S.A - Em recuperação judicial (a) 88.784 94.148 Moveis e Utensilios
319
57
131
20
135.680 108.350 Computadores e Periféricos 376
correlatos relacionados à distribuição de gás natural e de combustíveis em
304
411
483
10
128.992 107.435 Equipamentos de Instalação 715
geral; (n) armazenamento de materiais de construção civil e de materiais Circulante
74
32
42
50
10
6.688
915 Máquinas
de rede de gás de propriedade de terceiros; (o) importação e exportação de Não circulante
1.280
544
736
864
10
materiais para construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qual- (a) Refere-se a transferência de contas a receber oriundas de partes relaci- Equipamentos Especiais
Imobilizado Consórcios
216
23
193
quer das atividades relacionadas no presente objeto, bem como de suas onadas com a Galvão Participações S.A em recuperação judicial.
10.086
4.575
5.511
6.387
2020
2019
peças e partes; (p) importação e exportação de serviços de engenharia ci- 9 Despesas Antecipadas
9.495
152
vil em geral, em especial a execução de projetos e a construção e implan- Seguros a apropriar
9.495
152
tação de todo tipo de obra, por conta própria ou de terceiros;
Equipamentos Equipamentos Computadores Moveis e Equipamentos
Imobilizado
(q) participação em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias
de campo
especiais
e Periféricos Utensilios
de Instalação Máquinas Consórcios
Total
de serviços públicos, como sócia, acionistas ou cotista, bem como em con- Custo
6.554
1.280
376
871
715
74
9.870
sórcios que tenham por objeto quaisquer das atividades nos itens (a) a (p) Saldo em 1º de janeiro de 2019
acima. 2 Base de Preparação: a) Declaração de conformidade (com Adições
relação às normas do CPC): As demonstrações financeiras foram prepa- Baixas
6.554
1.280
376
871
715
74
9.870
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) Saldo em 31 de dezembro de 2019
216
216
que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- Adições
tos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras da Com- Baixas
6.554
1.280
376
871
715
74
216 10.086
panhia foi autorizada pela Administração em 10 de fevereiro de 2021. 3 Saldo em 31 de dezembro de 2020
Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: Estas informações anuais Depreciação
(1.584)
(134)
(169)
(196)
(161)
(17)
- (2.261)
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas Saldo em 1º de janeiro de 2019
(699)
(282)
(76)
(87)
(71)
(7)
- (1.222)
as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas Adições
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso Baixas
(2.283)
(416)
(245)
(283)
(232)
(24)
- (3.483)
de Estimativas e Julgamentos: Na preparação destas demonstrações fi- Saldo em 31 de dezembro de 2019
(700)
(128)
(74)
(87)
(72)
(8)
(23) (1.092)
nanceiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas Adições
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores Baixas
(2.983)
(544)
(319)
(370)
(304)
(32)
(23) (4.575)
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais Saldo em 31 de dezembro de 2020
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisa- Imobilizado líquido
4.271
864
131
588
483
50
6.387
das de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas Em 31 de dezembro de 2019
3.571
736
57
501
411
42
193
5.511
prospectivamente. Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e Em 31 de dezembro de 2020
divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valores 11 Intangível: Refere-se a intangível registrado pelo Valor de Mercado de menos:
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Compa- Acervo Técnico, para fins de transferência de “Know How” conforme Laudo ISS sobre vendas
(3.930)
(1.984)
nhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração dos de Avaliação emitido por empresa especializada em 22 de dezembro de PIS sobre vendas
(892)
(374)
valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsa- 2016.
COFINS sobre vendas
(4.124)
(1.727)
bilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor jus137.937
53.815
Marcas e Patentes Receita líquida
to. A Companhia revisa regularmente dados não observáveis significativos Custo
15 Despesas Administrativas
2020
2019
e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações Saldo em 1º de janeiro de 2019
24.855 Despesas Administrativas
de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores Adições
Serviços de terceiros
(9.001)
(4.031)
justos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de tercei- Baixas
Despesas com pessoal
(7.960)
(1.181)
ros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos Saldo em 31 de dezembro de 2019
(1.069)
(1.069)
24.855 Depreciação
do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avalia- Adições
(18.030)
(6.281)
ções devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um Baixas
16 Resultado Financeiro
2020
2019
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto Saldo em 31 de dezembro de 2020
24.855 Despesas financeiras
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma Depreciação
Juros pagos e incorridos
(404)
(70)
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de Saldo em 1º de janeiro de 2019
(48)
(19)
(153) Despesas bancárias
avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em Adições
Despesas financeiras - Consórcios
(166)
(25)
mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto Baixas
(618)
(114)
153
os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo Saldo em 31 de dezembro de 2019
Receitas Financeiras
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Adições
Juros e descontos recebidos
215
37
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados Baixas
Receitas aplicações financeiras
1
observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia reconhe- Saldo em 31 de dezembro de 2020
215
38
ce as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do Intangível líquido
Resultado Financeiro
(403)
(76)
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 5 Em 31 de dezembro de 2019
24.855 17 Instrumentos Financeiros: A entidade não contrata operações envolBase de Mensuração: As demonstrações financeiras da Companhia fo- Em 31 de dezembro de 2020
24.855 vendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de especulação.
ram preparadas com base no custo histórico. 6 Principais Políticas 12 Fornecedores e Subempreiteiros
Em 31 de dezembro 2020 a entidade não possui qualquer operação com
Contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo em detalhes têm sido
2020
2019 derivativos. 18 Informações Contingenciais: A empresa considera existir
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nes- Fornecedores nacionais
17.033
6.172 riscos efetivos de natureza trabalhista classificados como possíveis no vatas informações anuais. a) Imposto de renda e contribuição social - (i) Direitos subempreiteiros
3.033
1.790 lor de R$ 63.417,20 em 31 de dezembro de 2020. 19 Outras Informações:
Imposto diferido: O imposto diferido é reconhecido com relação às dife- Subempreiteiros c/ retenção INSS
141
25 Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e suas respectivas declararenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para Outras contas a pagar - Consórcios
11.388
3.396 ções, quando exigidas, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades
fins de demonstrações financeiras e os correspondentes valores usados Outras contas a pagar - Seguros
5.766
206 fiscais por períodos e prazos variáveis em relação às respectivas datas de
para fins de tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social
37.361
11.589 pagamento ou de entrega das declarações. 20 Eventos Subsequentes: A
diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e 13 Capital Social
rápida e repentina propagação da epidemia do Novo Corona Vírus (Coviddiferenças temporárias dedutíveis não utilizadas na extensão em que seja
Capital 19) está causando a paralisação de vários setores produtivos e comerciais.
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e conParticipação %
Ações
Integralizado Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a empresa está sujeita,
tra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição so- Galvão Participações S/A.
100,00% 134.727
134.727 aguarda-se do governo, medidas Econômicas Fiscais que visem assegucial diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na ex100,00% 134.727
134.727 rar o cumprimento e sequência de seus objetivos Sociais e Estatutários.
tensão em que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é 14 Receitas Operacionais
2020
2019 No setor de construção civil, não houve efeitos relevantes nas obras em
mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças Receita de obras públicas
90.368
47.426 andamento, porém ocorreram suspensões pontuais em processos
temporárias quando estas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas Receita de obras públicas - Consórcios
31.689
4.982 licitatórios no auge da pandemia causada pela Covid-19. A administração
que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data do ba- Direitos a faturar
24.826
5.492 considerou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das delanço. A mensuração do imposto diferido reflete as consequências tributári- Receita bruta de vendas
146.883
57.900 monstrações e a data da sua autorização para conclusão não havendo
as que seguiriam a maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou Receita bruta de vendas
146.883
57.900 eventos que requeiram ajustes em suas demonstrações contábeis.
Composição da Diretoria
Contador
Claudio Berloffa Junior
Diretora Presidente
Diretor Corporativo
Diretor Regional
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Diretor Regional
CRC/SP nº 1SP216997/O-8
Elaine Cristina Ferreira
Felippe Soares Verdi
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Waldemar Roberto Biselli Júnior
Flavio Henrique Cunha Lobato
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Engibras Engenharia S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as ções. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
demonstrações contábeis da Engibras Engenharia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, da mutação relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opido patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevancontábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
e financeira da Engibras Engenharia S.A, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os individualmente ou em conjunta, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econôfluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realipara Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. zada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada ‘’Res- mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos a avaliamos os riscos de
ponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis’’. Somos independentes em relação à distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejaCompanhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de aue nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res- ditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações finan- controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendiceiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração é responsável por essas outras mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriinformações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras ados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internão abrange o Relatório da administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre nos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimatiesse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obas demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar tidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signidistorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerRelatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos contro- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Presidente Prucontábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa- dente, 10 de fevereiro de 2021. Approach Auditores - Independentes S/S - CRC 2SP023119/O-0, Leandro
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera- Antonio Marini Pires - Sócio - Diretor - Contador CRC 1SP185232/O-3.
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CONVOCAÇÃO
O Clube do Husky Siberiano do Estado de São Paulo convoca seus associados para a Assembléia
Ordinária para Eleição da Diretoria a realizar-se no dia 25 de março de 2021 às 18:00 hs em primeira
chamada com a maioria dos sócios presentes ou às 18:30 hs em segunda chamada com qualquer
número de associados , à Rua Monteiro Lobato , 110 - Cotia - SP. As chapas concorrentes deverão
ser protocoladas na sede do clube à Rua Pde. Meliton Viguera Penilos,107 - São Paulo - SP de 2 a
6 feira das 8:00 às 18:00 hs até o dia 19 de março de 2021. Convocação Conselho Deliberativo e
Fiscal - Convocação a todos os sócios.

Vitacon 52 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda.

CNPJ n° 18.054.256/0001-47 - NIRE 35.227.527.941
Extrato da Ata da Reunião dos Sócios Quotistas em 03.11.2020
Data, hora, local: 03.11.2020 às 9hs., na sede social, Rua Gomes de Carvalho, 1.108, 18º andar, São Paulo/SP. Mesa:
Manoel Pereira da Silva Neto - Presidente, Pamella Edwiges Spaulonci - Secretária. Presença: totalidade do capital
social. Deliberações aprovadas: 1) a redução do capital social, por considerar excessivo em relação ao objeto da
sociedade, de R$ 30.385.471,00, para o valor de R$ 100.000,00, por meio de reembolso de quotas no valor de
R$ 30.285.471,00 às sócias quotistas Imobiliária 506 do Brasil Projetos Imobiliários Ltda e Vitacon Participações S.A. e
2) o pagamento de reembolso em dinheiro às sócias no valor de R$ 30.285.471,00, com o correspondente cancelamento
de 30.285.471 quotas, proporcionalmente à participação das sócias no capital social, por ser o capital excessivo em
relação aos objetivos sociais. Na presente data os sócios quotistas promoverão a alteração do contrato social
consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.11.2020. Imobiliária 506 do Brasil
Projetos Imobiliários Ltda - Antonio Carlos Ferreira Rosa, Vitacon Participações S.A. - Alexandre Lafer Frankel
TDSP - BACEUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ 12.910.318/0001-99 - NIRE
35.224.897.402 - ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS - Data e Horário: 01/03/2021, às 09h. Local: Sede social, em São
Paulo-SP, na Rua Iguatemi, 448, 10º andar, conjunto 1001, sala 11, Itaim Bibi, CEP 01451-010. Convocação: Dispensada
a convocação, nos termos do § 2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: Sr. João Nuno de Sousa Rodrigues
dos Santos, na qualidade de Presidente da Mesa, e Sr. José Jorge Lisboa Santos Rosa, na qualidade de Secretário
da Mesa. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do
capital social de R$ 15.650.000,00 para R$ 13.150.000,00. Deliberação: Constituída a mesa e veriﬁcado o cumprimento
de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade de votos da totalidade
dos sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da Sociedade, e conforme o disposto
no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social de R$ 15.650.000,00, dividido em 15.650.000
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$ 13.150.000,00, dividido em 13.150.000 quotas no valor nominal
de R$ 1,00 cada uma, portanto uma redução de R$ 2.500.000,00. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual
respectiva serão levadas à registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084
do Código Civil Brasileiro. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, a qual é assinada pelos representantes legais das sócias e, em seguida foi encerrada a reunião.
São Paulo, 01/03/2021. João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos - Presidente, José Jorge Lisboa Santos Rosa - Secretário.
Pelos Sócios: TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, José Jorge Lisboa Santos Rosa;
José Jorge Lisboa Santos Rosa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Aposentados e Pensionistas Ferroviários e Demais Categorias
do Estado São Paulo – Sindapfer, através de sua Diretoria,nos termos do
Estatuto,convoca todos os seus associados para participarem da Assembleia Geral,
que será realizada no dia 17 de março de 2021(17/03/2021),as10:00 horas(em primeira
convocação),ou 11:00 horas (em segunda convocação,em termos estatuários), em
sua sede social localizada na Av. Casper Libero,522 2º andar, São Paulo-SP,em
conformidade com os artigos:10º, 11º e 40º do Estatuto, com a seguinte Ordem do
dia: 1- Prestação de contas referente ao exercício do ano 2020; 2- previsão
orçamentária referente ao exercício do ano 2021; 3- decisões administrativa de bens
patrimoniais. Sao Paulo, 03 de março de 2021. A Diretoria - Leonor Guatrochi de Luna
– Presidente.

Câmara de Comércio Dinamarquês – Brasileira São Paulo
22 de Março de 2021
- CONVOCAÇÃO –
Assembleia Geral Ordinária
Prezados associados, com a 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.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Edital de Segunda Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da
3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em
2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
(“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de
Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 15 de março de 2021, às 14:30 horas, de modo exclusivamente digital
e remoto, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a anuência para (a) a desobrigação da Emissora de compor, a partir desta data, até a data de
Vencimento das Debêntures, a Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3, conforme definida no item 20 da Cláusula Primeira do
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, de 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado
(“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (b) a liberação integral dos recursos que compõem o Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das
Debêntures 3, conforme definido no item 57 da Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária, ficando certo que caso aprovados os itens
acima, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à Conta Reserva Estática do
Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado o item acima, autorizar a
Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o Aditivo nº 06 ao Contrato de Cessão Fiduciária, para refletir as deliberações
tomadas na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora em
seu site www.santoantonioenergia.com.br/ri. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização do sistema
eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem na AGD, conforme disposto no Artigo 7º
da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. Fica
facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo
e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na Proposta da Administração referente à AGD disponibilizada nos sites
da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Emissora (www.santoantonioenergia.com.br/ri) acompanhado
das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto
mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital na AGD, sendo sua participação e voto
computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal
com a posterior participação na AGD através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização
da AGD, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da ICVM 625. Observados os
procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os
Debenturistas deverão enviar, aos endereços eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao Agente Fiduciário
(assembleias@pentagonotrustee.com.br), preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da AGD,
ou, ainda, até o horário previsto para realização da mesma, os seguintes documentos: A. quando pessoa física, documento de identidade (Carteira
de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos
profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); B. quando pessoa
jurídica ou fundos de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo): cópia de atos
societários (contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do regulamento do fundo,
devidamente registrado no órgão competente; e C. quando representado por procurador, procuração com reconhecimento de firma do outorgante
ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil
como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de representante. Em caso de impossibilidade das alternativas
acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento de identidade do outorgante. Validada a sua condição e a
regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da AGD, as instruções para acesso
ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do
e-mail risae@santoantonioenergia.com.br, preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, para que seja
prestado o suporte necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não encaminharem a relação de documentos acima
mencionada. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e até 15
(quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico somente se dará
mediante o acesso via link, conforme instruçõ

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0015081-88.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc.Faz
Saber a Seung Ho Nam CPF: 046.743.828-58,que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/000185 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação Monitória,sendo julgada procedente
e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 71.126,46(Janeiro/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Estando o executado emlugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver ou apresente bens a penhora, sob pena de ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados
bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2021.
@

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0132970-72.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Han Sung Kim CPF: 214.444.008-51, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ:
61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco) ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 46.315,36 (Março/2011), representada por 02 Instrumentos
Particulares de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 02/02/2009. Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital do bloqueio realizado sobre a quantia de R$ 603,98 (fls.198) pelo sistema
BACENJUD, em conta de sua titularidade, para que no prazo de 05 dias, nos termos do art. 854, § 3º do CPC, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento. 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 4005834-59.2013.8.26.0001. O(A) MMº. Juiz(a) de Direito da
8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a JMC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE JEANS LTDA. - EPP. CNPJ 15.427.212/0001-27, na pessoa
de seu representante legal, que SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ajuizou uma Ação de Reintegração
de Posse com Pedido Liminar cumulada com Pedido de Indenização por Perdas e Danos, referente ao Contrato de Arrendamento
Mercantil nº 000000000008612919, onde o autor cedeu em arrendamento o veículo Marca: Peugeot, Modelo: 3008 Allure 1.6 THP.
Ano: 2012/2013, Chassi: VF30U5FMYDS000736, Cor: Branco, Placa: FEX-S771. Renavam: 508000955, sendo a mesma convertida
em Ação de Execução de Título Extrajudicial, para a cobrança de RS 174.011,95 (07/2018). Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a CITAÇÃO PORª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªhQUANTUMvªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEª
JUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ª
EFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAÓLUIRªAPØSªOª
PRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECERªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOª
DEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASª
DEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª
PRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªAUTORª!RTªªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de 2020. B - 02 e 03
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº1001722-21.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível,do Foro Regional IV-Lapa,Estado de São Paulo,Dr(a).Sidney Tadeu Cardeal Banti,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)
EDNO JOSE BATISTA,Brasileiro,Casado,Do Comércio,RG 55.296.756-7,CPF 501.564.385-34,que por este Juízo,tramita uma
ação de Despejo por Falta de Pagamento,movida por Helenice Prates Lakatos Branco, que por sentença datada de 29/05/2015 foi
julgado procedente a ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança e aluguéis,decretando o despejo do imóvel e condenando o réu ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a desocupação, todos corrigidos monetariamente desde o
vencimento e acrescidos de juros de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.867,10 (outubro/2017), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de ProcessoCivil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular andamento ao feito Será o presente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei. [02,03]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009944-70.2018.8.26.0004 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).
Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO PEDRO DOS
SANTOS e CESARINA PEREIRA DOS SANTOS, ambos de qualificação ignorada, que, Espólio de
Elza Catharina Pedreiro de Gasperi, representado por Victor da Silva Degasperi, lhes ajuizou ação
de Procedimento Comum, objetivando a adjudicação compulsória do imóvel: um terreno situado no
Distrito de Perus, na Rua Francisco Mosto, s/nº, antiga Rua Esmeralda, fundos para Freguesia do
Ó, no lugar denominado Tijuco Preto, atualmente conhecido como Vila Santa Cruz, sem benfeitorias, com a área de 431m², transcrição 34.057 do 8º CRI da Capital-SP. Estando os réus em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, contestem o feito, sob pena de presumirem -se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da SAVONA INCORPORADORA LTDA, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, SEBASTIÃO ROBERTO DE OLIVEIRA, agropecuarista, RG nº M-2.164.652-SSP/MG, CPF
nº 074.213.546-20, e sua mulher MIRCE GASPAR DE OLIVEIRA,economista, RG nº M91124-SSP/MG,
CPF nº 012.112.936-53, brasileiros, casados no regime da comunhão universal de bens antes da Lei nº 6.515/
77, domiciliados nesta Capital, residentes na Alameda Campinas, nº 701, apartamento nº 101E, Jardins, ficam
intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 07 (sete) prestações em atraso, vencidas de
10/07/2020 a 10/01/2021, no valor de R$62.731,97 (sessenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e noventa
e sete centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$71.571,63 (setenta e um
mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), que atualizado até 09/05/2021, perfaz o valor
de R$90.969,12 (noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais e doze centavos), cuja planilha com os
valores diários p ara purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela SAVONA
INCORPORADORA LTDA, para aquisição do imóvel localizado na Rua Doutor Barros Cruz, nº 104,
apartamento nº 171, localizado no 17º andar, Tipo 04 da Ala Exclusive, integrante do empreendimento
denominado Edifício Splendor Klabin, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 2 na matrícula nº
203.675. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido
o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato,
promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, SAVONA INCORPORADORA
LTDA, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 01 de março de 2021. O Oficial.

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 6

QUARTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2021

Senadores pedem instalação de CPI;
para Pacheco há outras prioridades
OMS estima 2,5 bilhões de
pessoas com problemas
auditivos em 2050
O primeiro Relatório
Mundial sobre Audição, lançado na terça-feira (2) pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que um
quarto da população global,
ou o equivalente a cerca de
2,5 bilhões de pessoas, terá
algum grau de perda auditiva
em 2050. O estudo destaca,
entretanto, que cerca de 60%
das perdas podem ser evitados
com investimentos em prevenção e tratamento de doenças ligadas à surdez. Segundo
a OMS, o retorno é de US$ 16
para cada US$ 1 investido.
Medidas como vacinação
contra rubéola e meningite,
melhoria dos cuidados maternos e neonatais e tratamento
precoce da otite média são
incluídos pela OMS na prevenção de doenças auditivas.
O relatório foi lançado na véspera do Dia Mundial da Audição 2021, que se comemora
nesta quarta-feira (3) e tem
como lema “Cuidados Auditivos para Todos!”.
A OMS recomenda que os
tratamentos auditivos façam
parte dos planos nacionais de
saúde. Para a população adulta, em especial, a orientação
é fazer uma boa higiene dos
ouvidos, controlar os ruídos
e manter níveis seguros de volume para reduzir o potencial
de perda auditiva.
Para o médico Marcos
Sarvat, membro da Câmara
Técnica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Conselho Federal
de Medicina, não é surpresa a
preocupação da OMS ante a
perspectiva de aumento significativo do número de pessoas com problemas de audição
no horizonte de 29 anos. “São
problemas já conhecidos e
muito comuns os decorrentes
na infância de infecções e problemas não tratados na época
devida; as doenças infecciosas
maternas, que podem levar à
perda auditiva congênita, ou
seja, as crianças já nascem
com o problema; e, ao longo
da idade pré-escolar, muitas
desenvolvem problemas em
geral de boa solução, mas que
passam despercebidos.”
Em entrevista à Agência
Brasil, Sarvat afirmou que a
detecção da deficiência ao
nascimento, a educação, o tratamento e as cirurgias precoces, como o implante coclear, podem ajudar bastante a
reduzir a perda auditiva. “Ao
longo da vida, pela exposição
sonora excessiva, isso já
soma muita gente”, destacou.
O problema da perda da audição é agravado pelo natural
envelhecimento da população, já que, após os 60 ou 70
anos, a perda auditiva é natural, disse Sarvat, que também

é professor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. “O
simples envelhecimento da população já gera ‘epidemia’ de
deficiência auditiva, o que não
quer dizer surdez absoluta, mas
perda parcial”, disse o médico.
Sarvat recomendou que as
perdas parciais sejam avaliadas e façam parte dos programas de saúde pública, do nascimento à terceira idade. Avaliações periódicas são também necessárias para orientar
os que enfrentam deficiências auditivas e minorar o problema. “Ainda estamos muito
longe disso. Não me surpreende esse alerta da OMS, que
já é dado pelas entidades médicas há alguns anos, mas é
bom que seja amplificado pela
OMS, especificamente nos
dias destinados a uma maior
atenção a problemas desse
tipo”, afirmou.
O médico admitiu que, o
problema da perda de audição
é maior nos países subdesenvolvidos em termos de assistência à saúde, entre os quais
o Brasil, onde há pouca oferta de medicamentos, cirurgias e próteses. “Ou seja, a prevenção por meio de exames
periódicos é de difícil acesso; a consulta é de difícil
acesso, assim como o acesso
ao medicamento ou à cirurgia;
e as filas para receber a prótese auditiva na terceira idade
são enormes.”
Ainda segundo Marcella, é
preciso checar a audição periodicamente, fazendo o exame de audiometria uma vez
por ano. Isso é recomendado
especialmente para quem tem
mais de 50 anos, predisposição genética ou dificuldades
para ouvir, e para quem sofre
infecções frequentes na orelha, trabalha em ambientes ruidosos ou ouve som alto por
longos períodos, como ocorre entre os mais jovens com a
“febre dos fones de ouvido”,
disse a fonoaudióloga.
Estudo feito em conjunto
em 2019 pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda revela a existência, no Brasil, de 10,7 milhões
de pessoas com deficiência
auditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa.
A surdez atinge 54% de homens e 46% de mulheres. A
predominância é na faixa de 60
anos de idade ou mais (57%).
Entre as pessoas com deficiência auditiva, 9% nasceram com essa condição e 91%
a adquiriram ao longo da vida,
sendo que a metade foi antes
dos 50 anos e, entre os que
apresentam deficiência auditiva severa, 15% já nasceram
surdos. Do total pesquisado,
87% não usam aparelhos auditivos. (Agencia Brasil)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não determinou,
na sessão da terça-feira (2), a
instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para
apurar ações do governo federal
diante da pandemia de covid-19.
Para Pacheco, há projetos com
maior prioridade para a sociedade para serem votados.
No início da sessão de terça-feira, senadores pediram a
Pacheco que a instalação da CPI.
Segundo o regimento do Senado, essa é uma prerrogativa do
presidente da Casa. A resposta de
Pacheco foi se pronunciar a respeito “o mais brevemente pos-

sível”. O requerimento para instalação da CPI foi entregue no
dia 4 de fevereiro pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
No momento da entrega, ele já
havia conseguido 30 assinaturas
de seus pares, três a mais do
mínimo necessário para apoiar
a criação de uma CPI.
Segundo os números mais
recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, mais de 10 milhões foram contaminados pelo
novo coronavírus no Brasil desde o início da pandemia e 255
mil pessoas morreram em decorrência da doença.
Antes das análises dos pro-

jetos pautados para a terça-feira, senadores falaram em defesa
da CPI. Tasso Jereissati (PSDBCE), por exemplo, disse que o
governo federal não atuou como
deveria diante da crise. Para Simone Tebet (MDB-MS), a CPI
pode ajudar a entender a realidade atual do país e corrigir erros. “O passado é importante
para que possamos entendê-lo e
não cometamos os erros hoje e,
muito menos, amanhã”.
Em resposta, Pacheco demonstrou respeito às manifestações dos colegas e, por isso, sinalizou um posicionamento a respeito do requerimento. Para ele,

existem duas prioridades no Senado, a vacinação da população e
a volta do auxílio emergencial.
“É óbvio e natural que o requerimento da CPI seja apreciado pela presidência. É um direito dos senadores que a presidência se pronuncie e assim o farei.
Só entendo que nesse instante
temos uma prioridade absoluta,
que é a aprovação desses projetos sobre vacina e auxílio, para
entregar à sociedade o que ela
mais precisa”, disse Pacheco.
O Senado apreciou na sessão
desta terça-feira a MP 1.026,
que facilita a compra de vacinas.
(Agencia Brasil)

Lira: acordo com governadores
destina R$ 14,5 bi para saúde
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), anunciou na terça-feira (2) um acordo
com governadores para destinar R$
14,5 bilhões do Orçamento da
União de 2021 para a área da saúde. Deste total, R$ 12 bilhões serão oriundos de emendas parlamentares e R$ 2,5 bilhões do
fundo emergencial de combate
à pandemia de covid-19.
Segundo Lira, será criado um
grupo com um governador de
cada região do país, representan-

tes do Congresso Nacional e do
Ministério da Saúde para acompanhar a importação de insumos
e a fabricação das vacinas no país.
O coordenador do fórum dos
governadores, Wellington Dias
(governador do Piauí/PT), ressaltou que há uma promessa do
governo federal de vacinar 50
milhões de pessoas até maio.
“Temos essa perspectiva de
sair dessa situação de superlotação dos hospitais e desse número elevado de óbitos. E a boa

notícia que foi superado o problema que impedia contrato com
Pfizer e Janssen. Foi colocado
um aceno de baixar a temperatura, e isso é uma tarefa que depende de todos nós, e temos que
estar focados no nosso inimigo
comum que é o coronavírus”,
afirmou Dias.
Já o governador do Espírito
Santo, Renato Casagrande, destacou que é necessário consolidar um cronograma nacional
para vacinas e um orçamento di-

recionado para assegurar abertura e manutenção de leitos hospitalares.
Há necessidade de um cronograma mais avançado para as
vacinas, orçamento para leitos.
O presidente da Câmara, Arthur
Lira se comprometeu a votar rapidamente os temas relacionados à covid, em relação às medidas provisórias dando prioridade para as votações do Congresso Nacional”, argumentou
Casagrande. (Agencia Brasil)

Governadores querem rapidez para
liberar produção da Sputnik V no país
Representantes de 18 estados
e do Distrito Federal visitaram,
na terça-feira (2), as instalações
da farmacêutica União Química,
no Distrito Federal. A empresa é
responsável pela produção do ingrediente farmacêutico ativo
(IFA) da vacina russa Sputnik V.
A produção do IFA ocorre
para fins de teste e a fabricação
em escala comercial ainda depende da aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa). Os
governadores desses estados
querem a liberação célere da vacina para que o início da produção em larga escala ocorra o
quanto antes.
Técnicos do Ministério da
Saúde que acompanharam a visita afirmaram que estão com o
contrato da Sputnik V em mãos.
Se autorizado, 10 milhões de
doses prometidas para março
chegarão prontas da Rússia para

atender ao Programa Nacional
de Imunização.
“Isso se soma à estratégia de
garantir a vacinação do grupo de
maior risco até no máximo o
mês de abril, início de maio”,
disse o governador do Piauí,
Wellington Dias. O governador
acrescentou que a União Química deve apresentar, até a próxima semana, ao Fórum de Governadores um cronograma para a
produção própria da Sputinik V.

“Acredito que vão ter condições de início de produção no
mês de abril, com capacidade de
8 milhões de doses ao mês. Com
base nisso [queremos saber] o
que é possível, além do que já
está contratado, o que é possível acrescentar de entrega entre
abril e julho para que, com isso,
a gente possa estar com mais
vacinas para mais cedo imunizar
os brasileiros”, acrescentou na
saída da visita. (Agencia Brasil)

STF derruba parte de norma que
reduziu conselho de direitos da criança
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por
10 a 1, derrubar parte do decreto publicado em 2019 que reduziu o número de membros e
mudou as regras de seleção para
o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda).
Em julgamento no plenário
virtual, a maioria dos ministros
fixou a tese segundo a qual “é
inconstitucional norma que, a
pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos”.
A decisão confirmou uma
liminar concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso, a
pedido do Ministério Público
Federal (MPF), em dezembro
de 2019. Na ocasião, o ministro manteve a redução de participantes do conselho de 28
para 18 integrantes, mas restabeleceu o mandato de conse-

lheiros destituídos pelo decreto e suspendeu outras mudanças,
entre elas as alterações na forma de escolha de representantes
da sociedade civil.
O voto de Barroso, relator do
caso, foi seguido pela maioria.
O ministro argumentou que algumas mudanças previstas no
decreto de 2019 dificultavam a
participação efetiva de membros
da sociedade no Conanda, conforme determinado pela Constituição. A norma, “na prática,
esvazia e inviabiliza tal participação”, disse o ministro.
Pelas mudanças previstas,
por exemplo, os representantes
da sociedade deixariam de ser
eleitos em assembleia específica e passariam a ser escolhidos
por meio de um processo seletivo público conduzido pelo governo. O presidente do Conanda
também deixaria de ser eleito
pelos pares.
A norma também suspendia

o pagamento de passagem e estadia a membros de fora de Brasília e reduzia as reuniões ordinárias anuais, de uma por mês
para uma por trimestre. Em razão das mudanças, o decreto
destituía membros que já haviam sido eleitos para mandatos
de dois anos, de modo que novos representantes fossem selecionados, de acordo com as novas regras.
Todas essas alterações foram derrubadas pelo Supremo.
Os ministros mantiveram, contudo, a redução do número de
membros e também o poder do
presidente do Conanda em dar
o voto de desempate em caso
de impasse nas votações do
conselho.
Ao Supremo, a AdvocaciaGeral da União (AGU) disse que
as medidas visavam à economia
de recursos e à maior eficiência
do Conanda. O órgão ainda alegou se tratar de um ato discrici-

onário do Poder Executivo, sobre o qual não caberia interferência do Judiciário.
O ministro Marco Aurélio
Mello foi o único a acolher os
argumentos da AGU e votar a
favor da manutenção de todo o
decreto. Para ele, a interferência do Supremo no caso seria
uma violação do postulado da
separação dos poderes.
Previsto na Constituição, o
Conanda foi criado em 1991,
por meio da Lei nº 8.242. O conselho é um órgão colegiado e
deliberativo, responsável pela
elaboração das normas gerais
da política nacional de atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Entre
outras atribuições, compete
aos conselheiros controlar e
fiscalizar a execução das políticas públicas voltadas a esse
segmento, em todos os níveis de
governo (federal, municipal e
estadual). (Agencia Brasil)

MMA assina acordo de adoção de
parque localizado no Amazonas
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a corretora
Genial Investimentos assinaram
na terça-feira (2) um protocolo
de intenções para adoção, pela
empresa, de uma das 132 unidades de preservação (UP) que fazem parte do programa Adote
um Parque, criado pelo MMA.
A área que será adotada, denominada Dinâmica Biológica
Fragmento Florestal, fica no bioma amazônico. Localizada en-

tre os municípios de Manaus e
Rio Preto da Eva (AM), a unidade de conservação tem uma área
de 3,1 mil hectares. Os recursos
arrecadados com a adoção - a
segunda realizada no âmbito do
programa - são estimados em R$
159 mil.
“As unidades de conservação
são um dos importantes pilares
na região. Com isso, agora temos 130 das 132 unidades disponíveis pela adoção pelo pro-

grama pela frente. Espero que
o exemplo que a Genial está
seguindo também seja seguido por outras empresas, inclusive estrangeiras”, destacou o
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
O projeto
O programa Adote um Parque, instituído pelo decreto nº
10.623, pretende promover a
conservação, a recuperação e a

melhoria das unidades de conservação federais por meio da
adoção das áreas por parte de
pessoas e empresas nacionais ou
estrangeiras. Os recursos obtidos serão utilizados para proteção do meio ambiente, como vigilância, monitoramento, implementação de planos de manejo, recuperação de áreas degradadas e prevenção a incêndios e desmatamentos na região. (Agencia Brasil)

