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São Paulo confirma 38 casos
da variante de Manaus

Indústria brasileira cresce 0,4%
de dezembro para janeiro
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Brasil registra aumento de 11% em
mortes por covid-19 em uma semana
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Crédito rural sobe 18% em
 relação à safra anterior

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,69
Venda:       5,69

Turismo
Compra:   5,59
Venda:       5,85

Compra:   6,77
Venda:       6,78

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

20º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chu-
va no fim da ma-
nhã. Tarde e noite
chuvosas.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

26º C

19º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
a nublado com chu-
va no fim da ma-
nhã. Tarde e noite
chuvosas.

Manhã Tarde Noite

26º C

18º C

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

Novo Q5 e o inédito
Q5 Sportback estão

em pré-venda
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Última rodada da fase
classificatória terá seis

partidas no sábado
Após confirmar a participa-

ção em duas categorias impor-
tantes do automobilismo brasi-
leiro em 2021, o experiente
Cacá Bueno também correrá nas
provas de Endurance do Porsche
Carrera Cup nesta temporada. O
pentacampeão da Stock Car for-
mará dupla com Marcelo Fran-
co pelo segundo ano consecuti-
vo e buscará o título após bom

Cacá Bueno completa
maratona de corridas em

2021 ao confirmar
terceira categoria

desempenho com pódios em
2020 na categoria.

“Estou muito confiante
pelo ótimo entrosamento que
tenho com o Marcelo. É mui-
to especial anunciar mais
uma categoria para esta tem-
porada, será a terceira que
vou correr no ano e fico mui-
to feliz com mais essa opor-
tunidade.                  Página 7

EMS Tauabté Funvic e Sada Cruzeiro decidiram a Copa Brasil
2021
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A edição 2020/2021 da
Superliga Banco do Brasil
masculina de voleibol che-
ga em momento decisivo
com a realização da décima
primeira rodado do returno,
última da fase classificató-
ria da competição. No sába-
do (6) todos os 12 clubes
entram em ação em seis par-
tidas. O destaque fica por
conta do jogo entre EMS
Taubaté Funvic (SP) e Sada
Cruzeiro (MG), dois gigan-
tes do vôlei nacional, que se
enfrentam às 19h, no giná-
sio do Abaeté, em Taubaté
(SP), com transmissão do
SporTV 2.                 Página 7

Pietro Fittipaldi disputa
EMLS e 24 Horas de Le

Mans com G-Drive Racing
Após anunciar o contrato

como piloto reserva e de tes-
tes da Haas na F1 e confirmar a
participação nos ovais da Indy
em 2021, Pietro Fittipaldi está
confirmado nas seis provas de
endurance da temporada 2021
da European Le Mans Series
pela equipe Algarve Pro Racing
e vai disputar também as 24
Horas de Le Mans.

O piloto brasileiro estreou na
NASCAR Whelan All-American
Series em 2011.             Página 7
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Papa Francisco
inicia visita
inédita ao

Iraque
O papa Francisco chegou

na sexta-feira (5) ao Iraque, na
primeira viagem de um pontí-
fice a um país muçulmano de
maioria xiita.

Na visita de quatro dias, o
papa se apresenta como “pere-
grino da paz”, numa tentativa de
reconciliar o país afetado por
anos de guerra e terrorismo.

A agenda inclui encontros
com a comunidade católica,
cristãos de outras Igrejas e con-
fissões religiosas, líderes po-
líticos e com o Ayatola Ali Sis-
tani, a maior autoridade xiita do
país.                             Página 3

Nova Zelândia
suspende alerta

de tsunami e
determina volta

para casa
As autoridades neozelan-

desas determinaram o regres-
so à casa de milhares de pes-
soas forçadas a se deslocar
para áreas altas, após o alerta
de tsunami emitido depois de
uma série de tremores de ter-
ra, o mais forte de 8,1 na esca-
la Richter.                   Página 3

O Brasil bateu recorde de
mortes por covid-19 por sema-
na segundo o mais novo Bole-
tim Epidemiológico do Minis-
tério da Saúde, divulgado na
sexta-feira (5). Na semana
epidemiológica 8, de 21 a 27
de fevereiro, foram registrados
8.244 novos óbitos.

O resultado representou um
aumento de 11% sobre a se-
mana anterior, quando as au-
toridades de saúde notificaram
7.445 mortes pelo novo
coronavírus.

Com isso, o país ultrapas-
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Os produtores rurais brasilei-
ros estão pegando mais dinheiro
emprestado. Segundo o Balanço
de Financiamento Agropecuário
da Safra 2020/2021, divulgado
pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, as
contratações de crédito rural

somaram R$ 147,57 bilhões
entre julho de 2020 e fevereiro
de 2021. Isso representa cres-
cimento de 18% em relação ao
emprestado no mesmo período
da safra anterior.

O crédito para investimento
totalizou R$ 47,33 bilhões e re-

gistrou o maior crescimento, de
40% na comparação com o se-
gundo semestre do ano anterior.
Os financiamentos de custeio
alcançaram R$ 78,64 bilhões,
crescimento de 14%, e os de in-
dustrialização, R$ 8,24 bilhões,
alta de 1%.                     Página 3

Página 8

sou o pico anteriormente regis-
trado, na semana
epidemiológica  30 de 2020, de
19 a 25 de julho. A pandemia
retomou uma curva ascenden-
te a partir de novembro, com
um pico na virada do ano e cres-
cimento oscilante desde então.

Na semana epidemiológica
8, foram registrados 378.084
novos casos, um aumento de
11% em relação à semana ante-
rior. O total ficou pouco abaixo
do recorde de 379.061 novos di-
agnósticos positivos, registrado na
metade de janeiro.       Página 4

Moderna confirma
 13 milhões de doses da

vacina para o Brasil

SP lança campanha para
conscientizar jovens sobre

riscos de contaminação por
COVID-19

O Governador João Doria
anunciou nova campanha de
conscientização do Governo de
São Paulo, com a exibição de um
vídeo/filme gentilmente cedido
pelo Governador do Estado do
Mato Grosso do Sul, Reinaldo
Azambuja. A peça publicitária de
30 segundos será exibida a par-
tir de domingo nas emissoras de

TV e mídias sociais e apresenta
uma situação cotidiana de propa-
gação do coronavírus entre os jo-
vens.  “Sensibilizado, liguei para o
Governador Reinado Azambuja e
pedi a ele para utilizar o mesmo
comercial que foi brilhantemente
criado pela sua equipe e por uma
agência de publicidade do Mato
Grosso do Sul”.              Página 2

Em reunião com o Ministério
da Saúde  na sexta-feira(5), a far-
macêutica Moderna confirmou
que poderá ofertar ao Brasil 13
milhões de doses de vacina con-
tra covid-19 em 2021. Também
foi discutido o cronograma de en-
trega dos imunizantes.

A promessa da companhia é
garantir 1 milhão de doses até
julho, e iguais quantias nos me-

ses de agosto e setembro. Entre
outubro e dezembro seriam dis-
ponibilizados os 10 milhões de
doses restantes.

Em comunicado do ministé-
rio após o encontro, o secretário
geral da pasta, Élcio Franco, de-
clarou que a posição apresentada
pela empresa deu “segurança”
para avançar na negociação e na
assinatura do contrato.  Página 4
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CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 
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O secretário estadual da Saú-
de, Jean Gorinchteyn, informou
na sexta-feira, (5) que há 38 ca-
sos confirmados da variante P.1
do novo coronavírus em todo o
estado de São Paulo. São casos
autóctones, ou seja, não são im-
portados, têm transmissão local.
Essa variante, que surgiu em
Manaus, pode ser mais transmis-
sível e responsável pelo aumen-
to descontrolado no número de
novos casos de covid-19.

Segundo o secretário, um caso
foi registrado na capital paulista,
dez na cidade de Jaú, 12 em Arara-
quara, três em Lins, um em Peder-
neiras, quatro em Lençóis Paulis-
ta, dois em São José dos Campos,
três em Bauru, um em Bocaína e
um em Dois Córregos.

Além disso, o estado tem
seis casos confirmados da vari-
ante do Reino Unido – cinco na
capital paulista e um em Guaru-
lhos. “São cepas já autóctones,
ou seja, elas estão circulando na
nossa população, e é exatamen-

te por isso a velocidade de con-
taminação de uma pessoa para
outra”, disse Gorinchteyn.

Em entrevista coletiva nesta
sexta-feira (5), o secretário des-
tacou que, a cada dois minutos,
três pessoas são internadas no
estado por causa do novo coro-
navírus. A situação atual da pan-
demia no estado de São Paulo
alertou ele, é de guerra, mas di-
ferente da que se costuma ver
nos filmes.

“Estamos em guerra. Dife-
rente das guerras que costuma-
mos ver nos filmes, que nossas
gerações não viveram, com tiros
e bombas e mortos espalhados
pelas ruas, nós temos isso nos
hospitais. Essa realidade é vista
por quem está na linha de fren-
te, por aqueles que estão espe-
rando para saber o que fazer na
sua escolha de quem vai viver ou
morrer; naqueles parentes que,
sem poder visitar, do lado de

fora, choram aguardando notíci-
as - e muitos têm a triste notícia
da perda dos seus familiares”,
disse o secretário.

“Estamos na maior crise pan-
dêmica do nosso país, com o
maior número de mortos por
dia. Isso é inadmissível. Temos
que conter essa velocidade de
expansão da pandemia”, advertiu
Gorinchteyn.

Nesta semana, o estado de
São Paulo bateu recordes do nú-
mero de mortos registrados em
um dia e também de pacientes
internados em unidades de tera-
pia intensiva (UTIs). A ocupação
de leitos de UTI, que estava em
68% na semana passada, já está
em 77% hoje.

Por causa disso, o governo
paulista colocou todo o estado
na Fase 1 – Vermelha do Plano
São Paulo a partir deste sábado
(6). Nessa fase, somente servi-
ços considerados essenciais po-
dem funcionar. A medida vale por
14 dias. (Agência Brasil)

SP lança campanha para conscientizar jovens
sobre riscos de contaminação por COVID-19

O Governador João Doria
anunciou nova campanha de
conscientização do Governo de
São Paulo, com a exibição de um
vídeo/filme gentilmente cedido
pelo Governador do Estado do
Mato Grosso do Sul, Reinaldo
Azambuja. A peça publicitária de
30 segundos será exibida a par-
tir de domingo nas emissoras
de TV e mídias sociais e apre-
senta uma situação cotidiana de
propagação do coronavírus en-
tre os jovens.

 “Sensibilizado, liguei para
o Governador Reinado Azam-
buja e pedi a ele para utilizar o
mesmo comercial que foi bri-
lhantemente criado pela sua
equipe e por uma agência de
publicidade do Mato Grosso
do Sul, para que pudéssemos
ter essa veiculação no Estado
de São Paulo para orientar os

jovens, nossos filhos, nossos
sobrinhos e nossos netos, que
infelizmente hoje representam
uma parte substancial dessa de-
sobediência à saúde e não es-
tão protegendo suas vidas”, dis-
se o Governador João Doria.

O conteúdo mostra uma jo-
vem que, ao sair com as amigas,
não tomou os devidos cuidados
de distanciamento social e uso
de máscara, contraiu o vírus e o
transmitiu para o pai. A peça ter-
mina com o pai entubado em um
leito de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) para dar dimensão
do extremo risco de contágio da
COVID-19.

A proposta do filme é impac-
tar e dar dimensão de uma real
situação de transmissão do vírus
entre a juventude. Reunião entre
amigos, festas de aniversário e
baladas clandestinas são ambi-

entes potencialmente propícios
para a transmissão da COVID-
19. Está é a 14ª campanha infor-
mativa sobre prevenção e ações
do Governo de São Paulo no
combate ao coronavírus.

O Estado de São Paulo con-
tabiliza até nesta quinta-feira (4)
mais de 60 mil óbitos e 2 mi-
lhões de casos confirmados du-
rante toda a pandemia de CO-
VID-19. Hoje, os 645 municí-
pios têm pelo menos uma pes-
soa infectada, sendo 629 com
um ou mais óbitos.

O filme, que será exibido até
20 de março pelo Governo de
São Paulo, foi produzido pela
agência Origem Comunicação &
Marketing, do Mato Grosso do
Sul, que possui contrato com o
Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul.

O conteúdo, criado por Ha-

milton Medeiros, foi veiculado
no início deste ano em emisso-
ras de TVs no Mato Grosso do
Sul e nas redes sociais. O obje-
tivo foi impressionar o público
quanto aos riscos de contamina-
ção durante atos simples de
aglomeração, sem distancia-
mento mínimo e pelo não uso de
máscara.

O Governo do Estado inves-
tirá R$ 8 milhões para veicu-
lar esse filme. “O Estado do
Mato Grosso do Sul cedeu
este conteúdo sem custos ao
Estado de São Paulo. O gesto
reforça a importância dos go-
vernos se unirem em campa-
nhas de conscientização en-
quanto a vacinação avança
pelo país. Esse tipo de infor-
mação ajuda a  salvar dias”, ex-
plicou o Secretário de Comuni-
cação, Cleber Mata.

Butantan pede autorização para testar
soro contra covid-19 em humanos

O Instituto Butantan encami-
nhou nesta semana à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) pedido de autorização
para testar um soro, desenvolvi-
do pelo instituto, em pacientes
com covid-19. De acordo com
o Butantan , o soro, que é pro-
duzido em cavalos, pode ajudar
a reduzir a letalidade e a gravi-
dade da doença e aliviar o siste-
ma de saúde.

O diretor do Instituto Butan-
tan, Dimas Covas, disse que o
estudo inicial seria feito com
pacientes transplantados de rim
do Hospital do Rim e pacientes
com comorbidades do Hospital
das Clínicas, na capital paulista.

A Anvisa informou que já re-
cebeu o pedido de autorização
dos testes, que está em análise
técnica., mas ressaltou que o
Butantan ainda não entregou o

Dossiê Específico de Ensaio
Clínico, que contém o protoco-
lo clínico do estudo a ser reali-
zado. Segundo a Anvisa, o dos-
siê é o principal documento para
a avaliação e é obrigatório.

A expectativa do Butantan é
que os testes sejam autorizados
pela Anvisa na próxima semana.

O soro
O soro está sendo testado

em animais como coelhos e ca-
mundongos e já demonstrou que
estes tiveram diminuição da car-
ga viral e perfil inflamatório re-
duzido. Além disso, os animais
apresentaram preservação da es-
trutura pulmonar. Os estudos clí-
nicos estão sendo conduzidos
pelo infectologista Esper Kal-
lás, da Universidade de São Pau-
lo, e pelo nefrologista José Me-
dina, que integram o Centro de

Contingência do Coronavírus de
São Paulo.

O soro foi produzido a par-
tir da inoculação do vírus inati-
vo em cavalos. O corpo dos ani-
mais reage ao microrganismo e
produz anticorpos para comba-
ter a infecção. Depois, o sangue
dos equinos é coletado e esses
anticorpos são isolados para que
possam ser usados contra a do-
ença. É esse produto que está
sendo testado em roedores que
foram inoculados previamente
com coronavírus.

“Este soro, em testes pré-clí-
nicos, demonstrou que é seguro e
efetivo em dois tipos de estudos
animais”, afirmou Dimas Covas.

Com os resultados positivos
em animais, agora os pesquisa-
dores querem testá-lo em huma-
nos. O objetivo é verificar a se-
gurança e a eficácia do soro em

pacientes já infectados com o
novo coronavírus. Três mil fras-
cos de soro estão prontos para
o início imediato dos testes em
humanos.

Caso o soro apresente a efi-
cácia esperada nos testes feitos
em humanos, poderá ser usado
para tratar pacientes que já este-
jam infectados e apresentem sin-
tomas. “Os animais que foram
tratados tiveram o pulmão pro-
tegido, ou seja, não desenvolve-
ram a forma fatal da infecção
pelo coronavírus, mostrando
que os resultados de estudos
em animais são extremamente
promissores. Esperamos que a
mesma efetividade seja de-
monstrada agora nos estudos
clínicos que poderão ser auto-
rizados na próxima semana
[pela Anvisa]”, acrescentou Co-
vas. (Agência Brasil)

Postos do Poupatempo fecham
temporariamente a partir deste sábado

A partir deste sábado (6) as
82 unidades do Poupatempo fi-
carão fechadas, devido à reclas-
sificação de todo o estado para
a fase vermelha do Plano São
Paulo, anunciada pelo Gover-
nador João Doria em coletiva
de imprensa nesta quarta-feira
(3). Assim, os atendimentos
presenciais estarão suspensos
e os agendamentos já realizados
serão automaticamente cancela-
dos. A medida será válida por 14
dias.

É importante reforçar que
pelos canais digitais, o Poupa-
tempo oferece mais de 120 ser-
viços online, que podem ser rea-
lizados sem sair de casa, 24 ho-
ras por dia, 7 dias por semana.  O
acesso pode ser realizado pelo
p o r t a l
www.poupatempo.sp.gov.br ou no
aplicativo Poupatempo Digital.

Hoje, mais de 70% dos aten-
dimentos oferecidos pelo pro-

grama são feitos pelas platafor-
mas digitais. Em 2020, foram
quase 5,5 milhões de atendi-
mentos online. Entre os serviços
digitais mais solicitados, estão
renovação de CNH, pesquisa de
pontuação, consulta de IPVA,
Licenciamento de veículos,
Atestado de Antecedentes Cri-
minais, Carteira de Trabalho,
Seguro Desemprego, entre ou-
tros. Cada vez mais digital e pró-
ximo do cidadão, o Poupatem-
po mantém nos canais digitais a
mesma qualidade e eficiência,
marcas registradas do programa.

Para facilitar a vida das pes-
soas que têm dúvidas sobre
como realizar serviços de for-
ma online, o portal do Poupa-
t e m p o
(www.poupatempo.sp.gov.br)
oferece vídeos que ensinam o
passo a passo dos atendimentos
digitais mais procurados nos ca-
nais do programa. A série, com

14 tutoriais, está disponível tam-
bém no Youtube, no
www.youtube.com/poupatem-
posp.

Com vídeos curtos e dinâmi-
cos, os cidadãos têm à disposi-
ção conteúdos sobre os serviços
oferecidos pelo Governo de São
Paulo, além de orientações so-
bre como baixar o aplicativo
Poupatempo Digital no celular
de maneira rápida e prática. En-
tre as opções de atendimentos
disponíveis online, estão solici-
tação de Atestado de Anteceden-
tes Criminais, seguro-desempre-
go, Carteira de Trabalho Digital,
renovação de CNH, licencia-
mento, liberação de veículos,
serviços da Secretaria de Educa-
ção, CDHU, entre outros.

Segunda via de RG
Quem precisa emitir a se-

gunda via do RG já pode usar os
meios digitais para obter o do-

cumento sem precisar compare-
cer ao atendimento presencial.
Pelos totens de autoatendimen-
to do Poupatempo ou no aplica-
tivo RG Digital SP, da Polícia
Civil, o cidadão pode solicitar
uma nova Carteira de Identidade
com conforto e segurança, sem
necessidade de aguardar dispo-
nibilidade de agendamento nos
postos para emissão.

Os totens estão disponíveis
em estações do metrô e da
CPTM, shoppings centers, super-
mercados, e unidades do Des-
complica SP, por exemplo, du-
rante todo o horário de funcio-
namento dos estabelecimentos.
Os endereços estão no portal
www.poupatempo.sp.gov.br, na
opção Locais de Atendimento.

Já o aplicativo RG Digital
SP está disponível para ser bai-
xado gratuitamente no celular,
tanto na Google Play quanto na
App Store.

O Estado de São Paulo volta
à fase vermelha. A medida entra
em vigor na primeira hora deste
sábado (6), devendo se estender
até 19 de março. As novas deter-
minações atendem às recomen-
dações do Centro de Contingên-
cia do Coronavírus que, entre
outras atribuições, busca moni-
torar em tempo real a evolução
e repercussão dos efeitos da evo-
lução da Covid-19.

Apesar de restringir uma
série de atividades, a fase ver-
melha não impacta no funcio-
namento dos serviços essenci-
ais, dentre os quais os setores
de saúde se enquadram. Nesse
sentido, a medida não altera a
abertura dos postos da Pró-
Sangue, que seguem sua rotina

normal de atendimento nos
próximos dias

Nas próximas semanas, to-
das as unidades de coleta da
Fundação estarão operando re-
gularmente no horário conven-
cional. Afinal, a doação de san-
gue não pode parar. Os hospi-
tais e clínicas continuam aten-
dendo pacientes que necessi-
tam de hemocomponentes em
seus tratamentos.

Para quem quiser doar, a
Pró-Sangue conta com vagas
livres, de segunda a sexta-fei-
ra, no sistema de agendamento
online, que pode ser acessado
pelo site.

Agende sua doação, vista sua
máscara e venha fazer a diferen-
ça na vida de quem precisa.

Postos da Pró-Sangue
atenderão normalmente
durante a fase vermelha

M Í D I A 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 possí-
veis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter @CesarNeto-
Real  ...  Email  cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Uma pergunta tá no ar : o Dia Internacional da Mulher segue

sendo somente das vereadoras mulheres ou elas vão dividir com
a 1ª vereadora trans, que poderia ser vereador caso não tivesse
optado pela mudança de gênero ? No caso do Tammy, ele podia
ter seguido sendo mulher

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Com a Capital voltando à Fase Vermelha com restrições, o

reeleito Bruno Covas (PSDB) pode aproveitar pra ter um reen-
contro espiritual com a avó Lila - falecida em março 2020 - além
de dar graças a Deus  ter tido 2 mães na formação do seu caráter.
Em tempo : a mãe se chama Renata

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Uma pergunta tá no ar : o Dia Internacional da Mulher vai ser

comemorado pelas deputadas no Palácio 9 de Julho, ou elas es-
tão passadas com a punição de apenas 4 meses de afastamento
sem ganhos dada ao deputado Fernando Curi (CIDADANIA ex-
PPS) por ter assediado uma colega ?

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria segue homenageando a esposa e 1ª Dama Bia Doria,

além da filha Carolina, no Dia Internacional da Mulher. Ele nunca
esquece de citar a mãe - Maria Sylvia - como a mulher que segu-
rou todas as barras após o falecimento do pai (deputado federal
pela Bahia e exilado político)

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Embora muitas mães dos senadores e deputados federais -

independentemente dos partidos e ideologias - sejam xingadas
Brasil afora, no Dia Internacional da Mulher elas continuam sen-
do homenageadas, uma vez que as mães sempre serão as mães,
ainda que separadas dos pais

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Se tem uma mulher - com mais de 90 anos - que deve se sen-

tir homenageada neste Dia Internacional da Mulher por todos os
brasileiros que não se arrependem de ter votado no filho dela é a
dona Olinda. Bolsonaro vai homenagear ela, a atual esposa Mi-
chelle e a jovem filha Laurinha

.
PARTIDOS  (BRASIL)
As 33 mães dos atuais donos e sócios preferenciais dos atu-

ais partidos brasileiros costumam ser xingadas, assim como as
mães dos políticos que ocupam cargos nos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Mas, neste Dia Internacional da Mulher
serão homenageadas por eles e elas

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
No próximo 8 março, Dia Internacional da Mulher, como e

por quem serão homenageadas as mulheres que estão ministras
no Supremo e nos demais Tribunais, além das magistradas em
todas as instâncias, promotoras e procuradoras no MP e advoga-
das que só crescem em número ?



Crédito rural sobe 18% em
 relação à safra anterior
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Papa Francisco inicia
visita inédita ao Iraque

O papa Francisco chegou  na sexta-feira (5) ao Iraque, na pri-
meira viagem de um pontífice a um país muçulmano de maioria
xiita.

Na visita de quatro dias, o papa se apresenta como “peregrino
da paz”, numa tentativa de reconciliar o país afetado por anos de
guerra e terrorismo.

A agenda inclui encontros com a comunidade católica, cris-
tãos de outras Igrejas e confissões religiosas, líderes políticos e
com o Ayatola Ali Sistani, a maior autoridade xiita do país.

Francisco vai passar por Bagdá, Najaf, Ur, a terra natal do
patriarca Abraão, figura de referência para os judeus, cristãos e
muçulmanos, Erbil, capital do Curdistão iraquiano, Mossul e
Qaraqosh.

De acordo com dados da Ajuda para as Igrejas Necessitadas,
nos três anos de guerra contra o Estado Islâmico, 34 igrejas fo-
ram totalmente destruídas e 132 foram incendiadas.

Mais de mil casas de cristãos também foram totalmente des-
truídas e 3 mil incendiadas, o que demonstra a perseguição à
minoria cristã no país. (Agencia Brasil)

Nova Zelândia
suspende alerta de

tsunami e determina
volta para casa

As autoridades neozelandesas determinaram o regresso à casa
de milhares de pessoas forçadas a se deslocar para áreas altas,
após o alerta de tsunami emitido depois de uma série de tremo-
res de terra, o mais forte de 8,1 na escala Richter.

A Agência de Gestão Nacional de Emergências neozelandesa
(Nema, na sigla em inglês), que suspendeu o alerta de tsunami
por volta da meia-noite (horário de Lisboa), informou, no entan-
to, que ainda se esperam correntes fortes e ondas imprevisíveis
na costa.

Um tremor de magnitude 8,1 foi sentido nas primeiras horas
da manhã perto das desabitadas ilhas Kermadec, no Pacífico, que
fazem parte da Nova Zelândia.

O sismo, que segundo as primeiras informações não causou
vítimas, foi precedido por réplicas de 7,4 e 6,9 na mesma região,
a mil quilômetros da costa da Nova Zelândia, às 19h28 de quin-
ta-feira (horário de Lisboa) e a 19 quilômetros de profundidade,
de acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos
(USGS, na sigla em inglês).

O centro de alerta de tsunamis no Pacífico alertou para on-
das potencialmente perigosas na Nova Zelândia, Guam, Tonga,
Samoa, Havai, nas ilhas Cook, Fiji, Wallis e Futuna, entre outros,
levando as autoridades neozelandesas a determinar a saída de
pessoas de algumas áreas.

Horas antes, as autoridades tinham retirado um alerta de tsu-
nami, lançado depois de um terremoto de magnitude 6,9 ao lon-
go da costa leste da Nova Zelândia ter sido também registrado na
quinta-feira (sexta-feira no horário local), também sem notícias
de vítimas ou danos materiais.

O risco de que se produzam outros sismos com magnitude
superior a 7, nos próximos 30 dias, é “muito provável”, segundo
comunicado divulgado pela agência de controle de atividade ge-
ológica GeoNet.

A NEMA tinha estabelecido a retirada de moradores de po-
voações de zonas costeiras na Ilha Norte, pedindo a milhares de
residentes que se deslocassem para uma área elevada próxima e
se mantivessem nesse local até novo aviso.

A ordem provocou engarrafamentos nas regiões afetadas.
A Agência de Gestão Nacional de Emergências neozelandesa

também emitiu alerta para a área perto da cidade de Auckland, na
Ilha Norte, com 1,7 milhão de habitantes, devido ao aumento
imprevisível de ondas perigosas.

A Nova Zelândia foi a primeira a retirar o alerta de tsunami na
região, suspenso mais tarde “para todos os territórios franceses
no Pacífico”, informou o ministro francês do Ultramar, Sébasti-
en Lecornu, na rede social Twitter.

A onda mais alta, de um metro de altura, ocorreu na Nova
Caledónia, na ilha de Maré, no arquipélago das Ilhas Loyalty, in-
dicaram os serviços locais de segurança civil, acrescentando que
não foram registrados danos.

Há dez anos, a Nova Zelândia foi atingida por um tremor de
magnitude 6,3 em Christchurch, que matou 185 pessoas nessa
cidade do sul do país. (Agencia Brasil)

Os produtores rurais brasi-
leiros estão pegando mais di-
nheiro emprestado. Segundo o
Balanço de Financiamento Agro-
pecuário da Safra 2020/2021,
divulgado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, as contratações de crédi-
to rural somaram R$ 147,57 bi-
lhões entre julho de 2020 e fe-
vereiro de 2021. Isso represen-
ta crescimento de 18% em rela-
ção ao emprestado no mesmo
período da safra anterior.

O crédito para investimento
totalizou R$ 47,33 bilhões e re-
gistrou o maior crescimento, de
40% na comparação com o se-
gundo semestre do ano anterior.
Os financiamentos de custeio
alcançaram R$ 78,64 bilhões,
crescimento de 14%, e os de
industrialização, R$ 8,24 bi-
lhões, alta de 1%.

A única modalidade a regis-
trar queda nas contratações foi
a dos financiamentos de comer-
cialização, que caíram 3% e so-

maram R$ 13,34 bilhões. Segun-
do o Ministério da Agricultura,
o recuo deve-se à alta nos pre-
ços dos alimentos, que reduziu
a necessidade de crédito para a
venda da produção.

Investimento
No crédito para investimen-

to, que engloba compra de má-
quinas e melhorias no armazena-
mento e na produção, os emprés-
timos aos pequenos produtores
atendidos pelo Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) totalizaram
R$ 10,23 bilhões, com alta de
8% em relação à safra passada.

Os médios produtores, aten-
didos pelo Programa Nacional
de Apoio ao Médio Produtor
Rural (Pronamp), contraíram R$
1,88 bilhão emprestados para
investimentos, com alta de 3%.
Os demais produtores, catego-
ria que abrange grandes produ-
tores e cooperativas, responde-
ram por R$ 35,22 bilhões, com

alta de 56%.
Em relação aos programas

de investimento, financiados
com recursos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), o mai-
or volume de contratações
ocorreu no Programa de Moder-
nização da Frota de Tratores
Agrícolas e Implementos Associ-
ados e Colheitadeiras (Moderfro-
ta), com R$ 7,03 bilhões (+33%).
Em seguida, vêm o Programa de
Agricultura de Emissão de Baixo
Carbono (Programa ABC), com
R$ 2,09 bilhões (+12%) e o Pro-
grama de Construção e Ampliação
de Armazéns (PCA), com R$
1,66 bilhão (+60%).

Os empréstimos do Progra-
ma de Incentivo à Inovação Tec-
nológica na Produção Agropecu-
ária (Inovagro) totalizaram R$
1,56 bilhão (+29%). As opera-
ções do Programa de Moderni-
zação da Agricultura e Conser-
vação dos Recursos Naturais
(Moderagro) somaram R$ 1,3

bilhão (+28%). As operações de
crédito do Programa de Incenti-
vo à Irrigação e à Produção em
Ambiente Protegido (Moderin-
fra) totalizaram R$ 714 milhões
(+106%).

Custeio
Quanto às contratações de

custeio, os pequenos produtores
responderam por R$ 12,11 bi-
lhões (+19%) e os médios pro-
dutores, por R$ 17,38 bilhões
(+6%). A maior parte, R$ 49,14
bilhões, foi contratada por gran-
des produtores e cooperativas,
com crescimento de 16%.

Segundo o Ministério da
Agricultura, os financiamentos
agropecuários com base nas
emissões de Letras de Crédito
do Agronegócio (LCA) totali-
zam R$ 20,8 bilhões, com alta
de 15%. Título de renda fixa pri-
vado, a LCA permite o financia-
mento do agronegócio sem cus-
to para os cofres públicos.
(Agencia Brasil)

O custo da cesta básica caiu
em fevereiro em 12 das 17 ca-
pitais brasileiras analisadas na
Pesquisa Nacional da Cesta Bá-
sica de Alimentos, feita mensal-
mente pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
Nas demais cinco capitais, o pre-
ço da cesta aumentou.

As maiores reduções foram
registradas em Campo Grande (-
4,67%), Brasília (-3,72%), Belo
Horizonte (-3,16%), Vitória (-
2,46%) e Goiânia (-2,45%).

Já a capital onde ocorreu a
maior alta no mês foi João
Pessoa (2,69%), seguida por
Curi t iba  (2 ,33%),  Natal

Custo da cesta
básica cai em

12 capitais brasileiras
(2,19%), Belém (1,11%) e Por-
to Alegre (1,03%).

A cesta básica mais cara do
país é a de Florianópolis, com
custo médio de R$ 639,81. A
mais barata é a de Aracaju, com
custo médio de R$ 445,90.

Com base na cesta mais cara,
a de Florianópolis, o Dieese es-
timou que o salário mínimo ne-
cessário para suprir as despesas
de um trabalhador e da família
dele com alimentação, moradia,
saúde, educação, vestuário, higi-
ene, transporte, lazer e previdên-
cia seria de R$ 5.375,05, o que
corresponde a 4,89 vezes o sa-
lário mínimo vigente, de R$
1.100. (Agencia Brasil)

Economias regionais mantêm
recuperação no quarto trimestre de 2020
A evolução recente dos indi-

cadores de atividade reforça o
cenário de continuidade da recu-
peração da economia brasileira,
após os fortes impactos da pan-
demia de covid-19. Entretanto,
ainda há incertezas diante do au-
mento do número de casos da
doença. A análise é do Banco
Central (BC) e foi divulgada  na
sexta-feira (5) no Boletim Re-
gional, publicação trimestral que
apresenta as condições da eco-
nomia por regiões e por alguns
estados do país.

De acordo com o BC, as in-
formações referentes ao último
trimestre do ano passado evi-
denciam expansão, apesar da re-
dução parcial dos programas
governamentais de recomposi-
ção de renda. “Os dados, no en-
tanto, não contemplam os possí-
veis impactos negativos do recen-
te aumento no número de casos
da Covid-19. Nesse sentido, a
incerteza sobre o ritmo de cres-
cimento da economia permane-
ce acima da usual, sobretudo para
o primeiro trimestre deste ano,
concomitantemente ao esperado
arrefecimento dos efeitos dos
benefícios emergenciais”, diz o
documento.

Na quinta-feira (4), o BC
também divulgou análises espe-
cíficas no âmbito do Boletim
Regional, sobre o desempenho
da atividade econômica nas re-
giões do país e as exportações
de produtos básicos impulsiona-
das pela evolução da economia
chinesa. Por outro lado, com a
contração econômica ocorrida
em janeiro deste ano no Amazo-
nas em razão da segunda onda de
casos de covid-19, o BC alertou
sobre os possíveis impactos de
um agravamento severo da pan-
demia em outras regiões.

Região Norte
O Norte do país, apesar do

menor crescimento (0,7%) no
quarto trimestre do ano passado,
apresentou desempenho superi-
or ao das demais regiões no ano,
com o Índice de Atividade Eco-
nômica Regional (IBCR) da re-
gião em alta de 0,4%. Em12
meses, a atividade econômica no

Pará expandiu 1,7%, enquanto no
Amazonas retraiu 2,8%.

De acordo com o BC, a aco-
modação da economia da região
refletiu, especialmente, a retra-
ção das vendas do comércio va-
rejista, em ambiente de queda da
renda da população, com redu-
ção dos benefícios emergenci-
ais e aumento dos preços acima
do esperado.

“A continuidade do proces-
so de retomada, no curto prazo,
dependerá, fundamentalmente,
dos efeitos da pandemia, que
apresentou recrudescimento no
início do ano no Norte. No mé-
dio prazo, a região tende a ser
beneficiada pela recuperação
dos preços das commodities
metálicas [como minério de fer-
ro], importante segmento da
economia local”, diz o boletim.

Região Nordeste
Na Região Nordeste, o índi-

ce de atividade econômica avan-
çou 1,8% no quarto trimestre
de 2020, mas no ano recuou
2,1%. Segundo o BC, o cres-
cimento da economia no quar-
to trimestre foi favorecido
pela recuperação da mobilida-
de e pela reabertura de ativida-
des econômicas, o que permi-
tiu ampliação expressiva dos
serviços e da indústria, em con-
texto de dinamismo do crédito.

“Apesar da expansão no tri-
mestre, a economia da região
apresentou, comparativamente
ao período pré-pandemia, a mai-
or retração e foi a única a regis-
trar recuo das vendas do comér-
cio varejista em 2020, influen-
ciada pela elevada ociosidade do
mercado de trabalho. No curto
prazo, houve aumento da incer-
teza quanto à continuidade da
retomada, em cenário de aumen-
to dos casos de covid-19 e do
fim dos benefícios emergenci-
ais”, explicou o BC.

Paralelamente ao aumento da
mobilidade, os indicadores eco-
nômicos do último trimestre de
2020 mostraram a atividade nor-
destina mantendo a tendência de
recuperação observada no tri-
mestre anterior, de julho a se-
tembro, quando crescera 4,5%.

“Dados iniciais de janeiro sina-
lizam acomodação do nível de
atividade, sugerindo cenário de
incertezas quanto ao processo
de recuperação econômica”,
destaca o documento.

Região Centro-Oeste
No Centro-Oeste, as varia-

ções trimestrais da atividade
econômica ao longo do ano pas-
sado foram relativamente mais
suaves, refletindo as especifi-
cidades de sua estrutura produ-
tiva, ligada a atividades agríco-
las que não sofreram restrição
ao funcionamento durante a
pandemia. No quarto trimestre,
o ritmo de atividade registrou
aceleração de 2,1%, em sentido
oposto ao desempenho das de-
mais regiões, fechando o ano
com alta de 0,2%.

“Esse movimento repercutiu
o crescimento em serviços pres-
tados a empresas e famílias, em
ambiente de maior mobilidade.
No ano, o desempenho relati-
vamente positivo da economia
foi favorecido pela safra recor-
de de grãos e pelas cotações
das commodities [produtos pri-
mários comercializados em
mercados internacionais], em
especial de soja e carnes, que
impulsionaram as vendas exter-
nas”, explica o BC.

Além disso, o serviço de
transportes, no modal rodoviá-
rio, fortemente correlacionado
à atividade agrícola, também
contribuiu para o resultado no
Centro-Oeste.

Região Sudeste
Na Região Sudeste, os indi-

cadores analisados pelo Banco
Central mostram a manutenção
do processo de recuperação no
último trimestre do ano passa-
do, embora em ritmo mais mo-
derado. O Índice de Atividade
Econômica Regional do Sudes-
te cresceu 2,6%. Ainda assim,
no ano, houve retração de 1,3%.

“Houve desaceleração na in-
dústria, no comércio e no setor
de serviços, causada pela base
desfavorável de comparação,
mas também pelos efeitos espe-
rados da redução dos benefíci-

os emergenciais. No ano, a es-
trutura produtiva mais diversifi-
cada permitiu que as atividades
severamente impactadas pela
crise tivessem seus resultados
compensados, em parte, pela
evolução favorável de outras
[como os serviços financeiros]”,
diz o estudo.

Região Sul
No Sul, o conjunto de infor-

mações disponíveis sugere con-
tinuidade do processo de recu-
peração, que segue, a exemplo
das demais economias, depen-
dente da evolução na pandemia
de covid-19. Após forte expan-
são na maioria dos indicadores
econômicos no terceiro trimes-
tre de 2020, o quarto trimestre
apresentou recomposição mais
gradativa da atividade, com cres-
cimento de 2,5%. No ano, o ín-
dice caiu 2,1%.

“Além disso, a redução dos
programas de manutenção da
renda e a ampliação da taxa de
desemprego concorreram para
arrefecer o processo de retoma-
da. Essa trajetória pode ser im-
pactada pela ampliação do nú-
mero de casos de covid-19, a
partir do final de 2020, que re-
duziu a previsibilidade associa-
da à evolução da pandemia e con-
sequente aumento da incerteza
sobre a atividade”, explica o BC
no boletim.

A expansão no quarto trimes-
tre ocorreu em praticamente to-
das as atividades da região, com
maior magnitude na indústria de
transformação – destaque para
veículos, metalurgia, máquinas e
equipamentos, calçados e con-
fecções – e nos serviços de alo-
jamento e alimentação.

De acordo com o BC, relati-
vamente ao período pré-crise
(janeiro e fevereiro de 2020), a
alta de 1,6% refletiu, em boa
parte, a recuperação da produção
industrial, mesmo em cenário de
falta de insumos e matérias-pri-
mas. Por outro lado, as ativida-
des de serviços mais afetadas
pelo distanciamento social,
como hotelaria, bares e restau-
rantes, não retornaram ao nível
anterior. (Agencia Brasil)

Indústria brasileira cresce 0,4%
de dezembro para janeiro

A produção industrial brasi-
leira começou 2021 com um
resultado positivo. Cresceu
0,4% na passagem de dezembro
para janeiro, segundo a Pesqui-
sa Industrial Mensal, divulgada
na sexta-feira (5), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).

A indústria também cresceu
0,8% na média móvel trimestral
e 2% na comparação com janei-
ro do ano passado. No acumula-
do de 12 meses, no entanto, a
produção teve queda de 4,3%.

De maio de 2020 a janeiro
de 2021, a produção acumulou

crescimento de 42,3% e elimi-
nou a perda de 27,1% registrada
em março e abril, início do iso-
lamento social devido à pande-
mia de covid-19. O setor ainda
está em um patamar 12,9% abai-
xo do nível recorde alcançado
em maio de 2011.

Na passagem de dezembro
para janeiro, 11 das 26 ativida-
des pesquisadas tiveram alta,
com destaque para os alimentos,
que cresceram 3,1%. Outros
segmentos que tiveram taxas de
crescimento importantes foram
indústrias extrativas (1,5%), pro-
dutos diversos (14,9%), celulo-
se, papel e produtos de papel

(4,4%), veículos automotores,
reboques e carrocerias (1,0%) e
móveis (3,6%).

Estabilidade
Os artigos de vestuário e

acessórios mantiveram-se está-
veis, enquanto 14 atividades ti-
veram queda, sendo as maiores
delas observadas na metalurgia
(-13,9%), equipamentos de in-
formática, produtos eletrônicos
e ópticos (-10,6%), coque, pro-
dutos derivados do petróleo e
biocombustíveis (-1,4%), ou-
tros equipamentos de transpor-
te (-16,0%), máquinas e equipa-
mentos (-2,3%), produtos do

fumo (-11,3%), manutenção, re-
paração e instalação de máqui-
nas e equipamentos (-4,9%) e
produtos têxteis (-2,5%).

Das quatro grandes catego-
rias econômicas, duas tiveram
alta na passagem de dezembro
para janeiro: bens de capital, isto
é, as máquinas e equipamentos
usadas no setor produtivo
(4,5%) e os bens de consumo
semi e não duráveis (2%).

Os bens intermediários, ou
seja, os insumos industrializados
usados no setor produtivo recu-
aram 1,3%, já os bens de consu-
mo duráveis caíram 0,7%.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



Para você que sofre de insônia, en-
xaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qua-
lidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de
produtos que promovem bem-es-
tar para pessoas que buscam
longevidade, nós temos uma solu-
ção para lhe oferecer.(11) 99653-7522

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ nº 24.230.275/0001-80 - NIRE 35.300.555.830

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 04 do mês de março de 2021, às 10:00 horas, 
na sede social da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, nº 
74, conjunto 132, parte, Brooklin, CEP 04576-060. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 16, §3º do 
estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff, 
Presidente, e Sr. Henrique Hildebrand Garcia, Secretário. 4. ORDEM DO DIA: 
Deliberar nos termos do artigo 16, “(j)”, do Estatuto Social, sobre: (i) a 1ª (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 
em série única, no valor principal de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) 
pela Companhia, para distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”, “Emissão” e 
“Oferta Restrita”, respectivamente) e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, contando com a intermediação de determinada instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”); 
(ii) a aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos 
que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão, incluindo, 
mas não se limitando, ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 
Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Plano & Plano 
Desenvolvimento Imobiliário S.A.” (“Escritura de Emissão” ou “Escritura”), ao 
Contrato de Distribuição (conforme definido na Escritura de Emissão), à emissão das 
Debêntures e à realização da Oferta Restrita, bem como a negociação e contratação 
dos prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo a celebração 
dos respectivos instrumentos particulares de contratação dos prestadores de serviços 
da Emissão e da Oferta Restrita, conforme o caso; e (iii) autorização para a Diretoria 
da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à 
realização da Emissão e da Oferta Restrita em virtude das matérias previstas nos itens 
(i) e (ii) acima, e ratificação dos atos já realizados. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise e 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a 1ª (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série 
única, da Companhia (“Debêntures”). A Emissão das Debêntures será objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos, e terá as seguintes características e 
condições adicionais: (a) Valor Total da Emissão e Quantidade de Debêntures: O 
valor total da Emissão será de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) na data 
da emissão das Debêntures (“Valor Total da Emissão”), que para todos os efeitos 
legais, será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 
(b) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; (c) Quantidade de 
Debêntures: Serão emitidas 60.000 (sessenta mil) Debêntures; (d) Valor Nominal 
Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$ 
1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (e) Espécie: As Debêntures serão 
da espécie quirografária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (f) Tipo e 
Forma: As Debêntures serão nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas ou 
certificados; (g) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia por 
meio da integralização das Debêntures serão destinados para capital de giro da 
Companhia; (h) Depósito para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão 
devidamente depositadas para: (a) distribuição no mercado primário por meio do 
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado 
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM (“
UTVM”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 – Segmento 
Cetip UTVM; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21 – Títulos 
e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3 – 
Segmento Cetip UTVM, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 – Segmento Cetip UTVM; 
(i) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o 
regime de garantia firme de colocação, com a intermediação do Coordenador Líder; 
(j) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão simples, não 
conversíveis em ações de emissão da Companhia e nem permutáveis por ações de 
outra sociedade; (k) Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de 
vencimento de 30 (trinta) meses contados da Data de Emissão vencendo, portanto, 
na data definida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvados os 
casos de vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de Evento 
de Inadimplemento (conforme definido abaixo) e de realização de Resgate 
Antecipado Decorrente de Oferta (conforme definido na Escritura), com o 
cancelamento da totalidade das Debêntures; (l) Atualização Monetária das 
Debêntures: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente; (m) Juros Remuneratórios das Debêntures: Sobre o Valor 
Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação 
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, 
over extra-grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”), na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.
b3.com.br) (“Taxa DI Over”), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 2,25% 
(dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”); (n) Amortização do Saldo 
do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário será amortizado 
trimestralmente, após 18 (dezoito) meses contatos da Data de Emissão, sendo o 
primeiro pagamento na data definida na Escritura de Emissão e o último na Data de 
Vencimento, conforme o cronograma constante no Anexo I da Escritura de Emissão, 
ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado em razão da 
ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento (conforme definido abaixo) ou da 
realização do Resgate Antecipado Decorrente de Oferta (conforme definido na 
Escritura) (“Datas de Amortização do Saldo do Valor Nominal Unitário”); 
(o) Periodicidade de Pagamento dos Juros Remuneratórios: Os Juros 

Remuneratórios serão pagos trimestralmente a partir da Data de Emissão, sendo o 
primeiro pagamento realizado na data definida na Escritura de Emissão e o último na 
Data de Vencimento, conforme estabelecido na tabela constante no Anexo II da 
Escritura de Emissão, ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento 
antecipado em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento ou da 
realização do Resgate Antecipado Decorrente de Oferta (conforme definido 
(conforme definido na Escritura) (“Datas de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios”); (p) Repactuação Programada: As Debêntures não estarão 
sujeitas à repactuação programada; (q) Preço de Subscrição e Integralização: As 
Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no 
ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de 
liquidação aplicáveis à B3, sendo considerada “Data de Integralização” para fins da 
presente ata, a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures (“Preço 
de Subscrição”). Caso qualquer Debênture venha a ser integralizada em data diversa 
e posterior à primeira Data de Integralização, a integralização deverá considerar o seu 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização até a data de sua efetiva integralização; (r) Encargos Moratórios. 
Sem prejuízo do disposto na Cláusula VII da Escritura de Emissão, caso a Companhia 
deixe de efetuar quaisquer pagamentos de quaisquer quantias devidas aos 
Debenturistas nas datas em que são devidos, tais pagamentos devidos e não pagos 
continuarão sujeitos à eventual remuneração incidente sobre os mesmos e ficarão 
sujeitos, ainda, a: (a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não 
compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b) juros 
de mora não compensatórios calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. Os 
encargos moratórios incidirão sobre o montante devido e não pago desde o efetivo 
descumprimento da obrigação respectiva até a data do seu efetivo pagamento, 
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial 
(“Encargos Moratórios”); (s) Resgate Facultativo Total: Não será admitido o 
resgate antecipado facultativo, total ou parcial, das Debêntures, ressalvadas as 
hipóteses de Oferta de Resgate Antecipado (conforme definida abaixo); 
(t) Amortização Extraordinária Facultativa: Não será admitida a amortização 
extraordinária facultativa das Debêntures; (u) Oferta de Resgate Antecipado: A 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a contar da 
Data de Emissão, oferta de resgate antecipado total ou parcial das Debêntures 
direcionada à totalidade dos Debenturistas, com o consequente cancelamento de 
tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, 
assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar, ou não 
o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os 
termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate 
Antecipado”); (v) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, 
a seu exclusivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo previsto na 
Instrução CVM 476 e o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades 
por Ações, adquirir Debêntures: (a) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal 
Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), devendo o fato 
constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da 
Companhia; ou (b) por valor superior ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável), desde que observe o artigo 9º e seguintes da 
Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020. As Debêntures adquiridas pela 
Companhia conforme aqui estabelecido poderão ser canceladas, permanecer na 
tesouraria da Companhia ou ser novamente colocadas no mercado; (w) Evento de 
Inadimplemento: São considerados eventos de inadimplemento aqueles descritos 
na Escritura de Emissão, podendo acarretar o vencimento antecipado das Debêntures 
e, sujeito ao disposto nas Cláusulas 7.2. a 7.4. da Escritura de Emissão, a imediata 
exigibilidade do pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário (ou do 
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) de cada Debênture, acrescido 
dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização ou desde a data de pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme 
o caso, até a data do efetivo pagamento, conforme previsto na Cláusula 4.2.2.1. da 
Escritura de Emissão, além dos demais encargos devidos nos termos da Escritura, 
bem como todas as despesas e demais custos envolvidos na manutenção das 
Debêntures, se houver, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, quaisquer dos eventos descritos nas Cláusulas 7.1.1. e 7.1.2. 
da Escritura de Emissão (cada um deles, um “Evento de Inadimplemento”); e 
(x) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão 
efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o 
caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 – Segmento Cetip UTVM, para as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 – Segmento Cetip UTVM; e/ou (b) os 
procedimentos adotados pelo Escriturador (conforme definido na Escritura), para as 
Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3 – Segmento Cetip 
UTVM (“Local de Pagamento”). (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e 
quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da 
Emissão e a realização da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a (a) 
contratação do Coordenador Líder para realizar a distribuição pública das Debêntures, 
nos termos da Instrução CVM 476, fixando-lhes os respectivos honorários; (b) 
contratação de todos os prestadores de serviços necessários para a Emissão, tais 
como o agente fiduciário, o banco liquidante e o escriturador, o sistema de 
distribuição e negociação das Debêntures e o assessor legal da Oferta Restrita, entre 
outros, fixando-lhes os respectivos honorários; e (c) a prática de todos os atos 
necessários à realização, operacionalização e formalização da Emissão, bem como 
celebração de todos os documentos que irão compor a Oferta Restrita, conforme o 
caso, bem como ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria em virtude das 
matérias previstas no item (i) acima e neste item (ii). 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou 
a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff – Presidente; e Henrique Hildebrand Garcia 
– Secretário. Conselheiros presentes: Efraim Schmuel Horn; Luis Henrique Cals de 
Beauclair Guimarães; Miguel Maia Mickelberg; Mônica Pires da Silva; Rodrigo Uchoa 
Luna; e Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 04 de março de 2021. Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff - 
Presidente; Henrique Hildebrand Garcia - Secretário.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1024363-40.2014.8.26.0100 (
Usuc.324 ) A Doutora Ana Claudia Dabus
Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a, Luiz
Caldas Tibiriça, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que FABIO LUIS DE OLIVEIRA e
GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio do imóvel localizado na Travessa Espírito
Santo do Pinhal, nº 4 e 4 fundos, no Sítio do Morro,
44º Subdistrito Limão, São Paulo-SP, com área de
156,59 m²; contribuinte nº 075.052.0137-9.,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. 06 e 07/03

LEILÃO DE ARTE GUSTAVO
AUGUSTO MAGALHÃES
(LEILOEIRO OFICIAL JUCESP 1128)
COMUNICA QUE SERÁ REALIZADO
O LEILÃO DE ARTE EDITAL 18447
NO DIA 10/03 ÀS
16H.WWW.arteabstrataleiloes.com.br
– RUA PENA FORTE MENDES, 101
– BELA VISTA SP/SP
arteabstrataleiloes@gmail.com

Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº
0061498-64.2018.8.26.0100. O Excelentíssimo
Senhor Doutor Juiz de Direito da 1a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a SINOMAR
DO NASCIMENTO, brasileiro, portador da cédula
de identidade RG no 14.190.169, inscrito no CPF
sob o nº 028.395.438-85, que TWIGGY COMÉRCIO
DE ROUPAS, CALÇADOS, BOLSAS E
BIJUTERIAS LTDA, ajuizou uma ação incidental de
Desconsideração da Personalidade Jurídica da
empresa D’CASTRO ARTEFATOS DE COURO
LTDA< /b>, para o fim de ser o requerido
responsabilizado na condição de sócio pelo
pagamento das obrigações devidas e consignadas
na respeitável sentença proferida nos autos
principais sob nº 1034557-36.2013.8.26.0100.
Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi
determinada sua citação por edital, para que o
mesmo, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de
20 dias supra, conteste a presente ação, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados pelo requerente. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei.    J - 05 e 06/03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 2ª VARA CÍVEL
- Avenida Pires do Rio, 3915 - sala 14 - Itaquera - CEP 08240-000 - Fone: (11)
3489-2219 - São Paulo-SP - E-mail: itaquera2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1021003-17.2016.8.26.0007. O MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr. ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
MARIA LUCILEIDE DE JESUS SILVA, brasileiro, CPF 287.884.388-64, com ende-
reço à Rua Cristiano Lobe, 41, apto. 41 A, Cidade Tiradentes, CEP 08475-340,
SãoPaulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto
o veículo VW Gol 1.0, ano 2012/2013, cor prata, placas OLR 8263, chassi
9BWAA05U2PD057381, Renavam 474503856, com consolidação da propriedade
plena do bem no patrimônio do autor, o qual foi adquirido pelo réu nos termos do
contrato com alienação fiduciária em garantia de nº 30410-81646852, de 19.09.2013,
face ao não pagamento das parcelas. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou CONTESTE o
feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20 dias supra. Não sendo contestadaa
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 02 de março de 2021.

05  e  06/03

����������	���
����� �����
���������������������������������������������� �!�� ����������������	
��
������� �
�������
�������������������������������������������������������������������
��� ��������!�"��
�� 
�
��� #��
�� $�!��%&�!� �������	��!� $��
!�����!� '(���� ��!)����� ��� �*��� ��� �+� ,-�,-.�,/.0,,,/12,�� �

�
���#��
�������%�!����!
������� ��(�����3����!� '(��� ��4�� ��!)����� ����*������ �+� ,5�-�6�/550,,,/1
,������!!�������
��7�������������!)����������0��!�"��+�2.8�25��2,51,,���9�����$�:�����;��������<
==
����
��!)����� ��� ��0�� !�"� �+� 5�-�8,/�---1���� >
�������� ���?���� �����%�!� �� ��3@�)��� '���� �:�� �A
���
� �%��
;����B�������)�3����������� ��������%������������!�������!�)0)�(
��������4���C�)�������������:�!�?��)����
DE�2��./,��/F��������!� �� !������� �� ��C!� 3���� !��!)����!� �� ���� ����!� �� >
������� �� 
3� )������!G�� ������
���
�������$�!��
3����������)
���������3������������)�3�D�!����������3�������;
���!�����%�!����)�
���
�������!������!��4!�������!�D@
!��3��
	�����)�����������!�"���������!�������!!�����)��B1��!���!!���3�����
��!��!�)����%&�!� =�����=��������)���%�����������!������������������)�3����)���3��3� A
�������������3����
!
����=�!����!���3�����=�)���!���!�
��������!����3�!�������)�!!�����>
�������B�)�3����)����!�"��������
��������� ����� )��:�)�3����� ��� ����!� @� ��!!���� �� ���!����� �������� )
A�� 5�� ���� =�)�� �=�H���� ��� ��)��� ��
)�!�
3���4�������������!����!��� ���3�!�����%��������!����������>
���������������/6����!��>
�� =�
��B���?!
����)
�!�����������������!����� �������� ����!����� ��!��!����*��� !����� )����!������� �%���� !��B���3����
)
�������!��)������!� �@
!�����B������!������������������H��������=�H�������
"��)������� =��3����� �����"#$#
%#&�� ����� �� ��!!���� ��!��� )������ ��� ���� ��
���� ��!� ,/� ��� ����3"��� ��� 5,5,�

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional 
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. Executada:  
Jemap Eletromecanica Ltda EPP e Adelson Paruci. CNPJ: 55.031.066/0001-30. Execução nº: 1008698-50.2015.8.26.0002. 
Classe Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com 
prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) que lhes move Iresolve 
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN 

dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2020.                 B - 05 e 06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030981-36.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO RODRIGUES, Brasileiro, Solteiro, RG 32252811, CPF 302.398.788-25, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Armando Hussein Ali Mourad e outro, objetivando 
o pagamento de R$ 12.630,00, corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, 
referente aos danos materiais para conserto do veiculo de placa CWG-2612. 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 

sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será nomeado curador especial em caso de 
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.                                B - 05 e 06
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Brasil registra aumento de 11% em
mortes por covid-19 em uma semana

Nacional
Jornal O DIA SP
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O Brasil bateu recorde de
mortes por covid-19 por semana
segundo o mais novo Boletim
Epidemiológico do Ministério da
Saúde, divulgado na sexta-feira
(5). Na semana epidemiológica
8, de 21 a 27 de fevereiro, foram
registrados 8.244 novos óbitos.

O resultado representou um
aumento de 11% sobre a sema-
na anterior, quando as autorida-
des de saúde notificaram 7.445
mortes pelo novo coronavírus.

Com isso, o país ultrapassou
o pico anteriormente registrado,
na semana epidemiológica 30 de
2020, de 19 a 25 de julho. A pan-
demia retomou uma curva ascen-
dente a partir de novembro, com
um pico na virada do ano e cres-
cimento oscilante desde então.

Na semana epidemiológica 8,
foram registrados 378.084 novos
casos, um aumento de 11% em
relação à semana anterior. O to-
tal ficou pouco abaixo do recor-
de de 379.061 novos diagnósti-
cos positivos, registrado na me-
tade de janeiro.

Estados
O boletim epidemiológico

trouxe 18 unidades da Federa-
ção com aumento de casos na
semana epidemiológica 8, en-
quanto três ficaram estáveis e 6
tiveram redução. Os maiores au-
mentos ocorreram no Rio Gran-
de do Sul (95%) e em Goiás
(70%). Já as quedas mais inten-
sas ocorreram no Rio Grande do
Norte (-52%) e Alagoas (-24%).

Quando consideradas as
mortes, o número de estados
com acréscimo das curvas ficou
em 16. Sete unidades da Federa-
ção ficaram estáveis e quatro ti-
veram diminuição em relação ao
balanço da semana anterior.

Os aumentos mais represen-
tativos foram registrados em
Goiás (64%) e no Rio Grande do
Sul (48%). As quedas mais efeti-
vas aconteceram em Pernambu-
co (-31%) e Amazonas (-28%).

Os casos voltaram a ficar
mais fortes nas regiões interio-
ranas. Enquanto nas capitais e
cidades adjacentes foram res-
ponsáveis por 37% dos novos
diagnósticos positivos, nas ci-
dades do interior ocorreram 63%
das novas contaminações.

Nas mortes, os municípios
do interior ultrapassaram as re-
giões metropolitanas. As cida-
des do interior foram responsá-
veis por 53% das vidas perdi-
das e as capitais e cidades adja-
centes por 47%.

Mundo
O Brasil segue como o 2º país

com mais mortes por covid-19,
atrás dos Estados Unidos (511
mil óbitos). O país também é o 3º
no ranking de nações com maior
número de casos no mundo,
atrás de Índia (11 milhões) e Es-
tados Unidos (28,5 milhões). Se
considerado o total de mortes
por 1 milhão de habitantes, o
Brasil cai para a 19ª colocação
(1.200). (Agencia Brasil)

Fiocruz: UTIs lotadas podem elevar
média de vítimas de covid-19

O Brasil chegou nesta sema-
na a 40 dias consecutivos com
uma média diária de mais de 1
mil vítimas de covid-19, e a ocu-
pação crítica de unidades de te-
rapia intensiva (UTIs) em 19 es-
tados pode elevar ainda mais o
número de mortes causadas pela
doença nos próximos dias. O
alerta é do epidemiologista Die-
go Xavier, pesquisador do Ins-
tituto de Comunicação e Infor-
mação em Saúde (Icict), da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
que afirma não ter dúvidas de
que o país vive o momento mais
grave da pandemia até agora.

A média móvel de mortes é
calculada por meio da soma dos
óbitos confirmados nos últimos
sete dias, dividida por sete. O in-
dicador é considerado importan-
te para reduzir as oscilações diá-
rias de notificações e se aproxi-
mar de uma tendência da pande-
mia. Além disso, mortes são con-
sideradas pelos especialistas me-
nos sujeitas à subnotificação do
que as infecções, já que são mais
investigadas. As contaminações,
por sua vez, muitas vezes não
são testadas ou se dão de forma
assintomática.

Em 23 de janeiro deste ano, a
média móvel de mortes por co-
vid-19 no país voltou a superar 1
mil vítimas diárias, segundo o
painel Monitora Covid-19, da Fi-

ocruz, e já está nesse patamar há
41 dias de forma ininterrupta. No
ano passado, o período mais lon-
go com uma média de mais de 1
mil mortes por dia durou 36 dias,
entre 3 de julho e 7 de agosto.

O indicador cresceu até que,
em 14 de fevereiro de 2021, a mé-
dia de vítimas bateu o recorde do
pico da pandemia em 2020, com
1.101 pessoas mortas por dia.
Desde o dia 24 de fevereiro, su-
cessivos recordes de óbitos ele-
varam a média até 1.330 pessoas
por dia, em 3 de março, se consi-
derados os dados do dia corren-
te e dos seis dias anteriores.

Diego Xavier explica que os
números atuais são um “retrato
atrasado”, de quando a ocupa-
ção dos leitos de UTI ainda não
havia atingido a situação atual.
“Esse dado a média móvel de
mortes tem um atraso que pode
chegar a três semanas, depen-
dendo do local em que é feito o
registro, porque depende da es-
trutura de registro”, afirma.

“Se a pessoa que não con-
seguir se internar depois for a
óbito, primeiro vai ser feito um
registro desse óbito, o diagnós-
tico como covid, nesse caso, vai
entrar na fila para digitação [no
sistema], e só então a gente tem
esse dado. O que a gente está
olhando agora na média de mor-
tes é um reflexo do passado. A

tendência é que volume de óbi-
tos aumente.”

A ocupação dos leitos de
UTI para covid-19 no SUS atin-
giu a zona de alerta crítica em
18 estados e no Distrito Fede-
ral, segundo boletim do Obser-
vatório Covid-19 da Fiocruz di-
vulgado em 1° de março. São
classificados dessa forma os
locais em que a proporção de
vagas ocupadas supera os 80%.
Santa Catarina tinha a situação
mais grave do país, com 99% de
ocupação.

Xavier avalia que o cenário
é resultado de uma combinação
de fatores que vão desde as aglo-
merações de fim de ano e carna-
val até a sensação prematura de
segurança com o início da vaci-
nação, além do surgimento da
variante P.1 do coronavírus,
considerada mais contagiosa.

Como as férias, o verão e as
datas comemorativas são co-
muns a todo o país, e a doença
já havia se espalhado no interi-
or, as aglomerações provocaram
uma alta generalizada de casos,
o que se agravou com a falta de
medidas para conter a dispersão
da variante de Manaus no terri-
tório nacional.

O epidemiologista recomen-
da que medidas restritivas sejam
tomadas de forma articulada en-
tre todas as esferas de governo.

Ele alerta que os gestores não
podem esperar a ocupação das
UTIs chegar a uma situação crí-
tica para agir.

“Temos muitos municípios
tomando medidas isoladas, mas
a rede de atenção em saúde não
é isolada. Na rede de UTIs, tem
um município polo maior e mu-
nicípios satélites que dependem
dessa rede. Se um município
dentro dessa rede toma medidas
restritivas e os outros não, os
leitos vão ser ocupados da mes-
ma maneira”, afirma, defenden-
do que medidas restritivas se-
jam endurecidas mesmo nos es-
tados em que a ocupação das
UTIs ainda não é crítica. “A gen-
te precisa evitar que a pessoa
pegue a doença, e não, depois
que ela pegou a doença, fazer
lockdown e tentar criar novos
leitos, porque o estrago já vai
estar feito.”

A própria capacidade de cri-
ar leitos, lembra ele, é limitada,
e não apenas pela disponibili-
dade de recursos financeiros.
“A gente tem um limite de equi-
pes de saúde, porque elas tam-
bém ficam doentes e são limita-
das. Você consegue criar um lei-
to de um dia para o outro, mas
não consegue formar um pro-
fissional capacitado para uma
UTI de um dia para o outro.”
(Agencia Brasil)

Moderna confirma
 13 milhões de doses da

vacina para o Brasil
Em reunião com o Ministé-

rio da Saúde  na sexta-feira(5), a
farmacêutica Moderna confir-
mou que poderá ofertar ao Bra-
sil 13 milhões de doses de vaci-
na contra covid-19 em 2021.
Também foi discutido o crono-
grama de entrega dos imunizan-
tes.

A promessa da companhia
é garantir 1 milhão de doses até
julho, e iguais quantias nos me-
ses de agosto e setembro. En-
tre outubro e dezembro seriam
disponibilizados os 10 milhões
de doses restantes.

Em comunicado do ministé-
rio após o encontro, o secretá-
rio geral da pasta, Élcio Franco,

declarou que a posição apre-
sentada pela empresa deu “se-
gurança” para avançar na ne-
gociação e na assinatura do
contrato.

De acordo com o secretário
geral, a negociação entrará ago-
ra em sua fase final. A minuta
do contrato deverá ser elabora-
da para que o termo possa ser
assinado pelas duas partes,
concretizando a aquisição.

Franco lembrou que para a
aplicação da vacina e o paga-
mento pelas doses é preciso que
a vacina obtenha a autorização
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). (Agen-
cia Brasil)

TF mantém sigilo fiscal em
operações de repatriação

 de recursos
O Supremo Tribunal Federal

(STF) formou maioria em favor da
manutenção do sigilo fiscal nas
operações de repatriação de re-
cursos do exterior. Até o momen-
to, sete dos 11 ministros votaram
para julgar improcedente uma
ação protocolada pelo partido
PSB. O programa foi criado em
2016, com duração de 210 dias,
para arrecadar impostos e ajudar
a melhorar a situação das contas
públicas.

A Lei 13.254/2016, conhecida
como Lei da Repatriação, previa
que pessoas físicas e jurídicas
pudessem fazer a regularização de
bens e recursos obtidos de forma
legal no exterior, mas que não fo-
ram declarados à Receita Federal.
Em troca da legalização, o gover-
no cobra 15% de imposto de ren-
da e multa de 15%. A data-base
para a cobrança foi 31 de dezem-
bro de 2014.

Ao recorrer ao STF, o partido
alegou que o compartilhamento
dos dados fiscais de quem ade-

riu ao regime não deveria confi-
gurar quebra de sigilo fiscal.
Dessa forma, os órgãos da Ad-
ministração Pública poderiam
ter acesso às informações para
fins fiscalizatórios, sem decisão
judicial.

Durante sessão virtual, a mai-
oria do STF seguiu voto proferi-
do pelo ministro Luís Roberto
Barroso, relator do caso. Para
Barroso, o programa voluntário
de repatriação de ativos não di-
minui a transparência no com-
bate à corrupção e à lavagem de
dinheiro.

“O país que utiliza estes pro-
gramas, ao atrair de volta valores
de pessoas que expatriaram re-
cursos de maneira irregular, aca-
ba contribuindo para uma postu-
ra mais eficiente contra a evasão
de divisas”, argumentou.

O voto foi seguido pelos mi-
nistros Edson Fachin, Gilmar
Mendes, Dias Toffoli, Alexandre
de Moraes, Cármen Lúcia e Rosa
Weber. (Agencia Brasil)



EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1039702-10.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA MICHELETTO COMETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Companhia Metropolitana de São Paulo - METRÔ ajuizou em face de Maria 
Joana Maneta Santi, RG nº 3.071.107-1 - SSP/SP, CPF/MF nº 163.432.308-40; Homero Santi Júnior, RG nº 7.651.017- 
SSP/SP,CPF/MF n°077.219.998-1 casado com Cláudia Anelli Tavares Santi, RG n°7.540.114 SSP/SP,CPF/MF n°037.112.878-
16; Paulo César Santi, RG n° 15.822.997 SSP/SP, CPF/MF n° 103.127.918-01 casado com Maria Cláudia Braga Santi, RG n° 
17.843.191 - SSP/SP, CPF/MF n° 135.266.748-7 e Tania Eci Santi Castro, RG n° 7.815.516 SSP/SP, CPF/MF n° 030.787.968-
25 casada com Osvaldo Telesi Castro, RG n° 7.483.548 - SSP/SP, CPF/MF n° 703.744.148-15, Ação de Desapropriação, 
objetivando a totalidade do imóvel localizado na Rua Lindóia, nº 17 e 17 fundos, Vila Prudente, São Paulo, CEP 03150-040, 
matrícula nº 43.722 do 6º ORI-Capital, contribuinte 044.032.0002-8, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 
63.618 de 01/08/2018, para implantação do melhoramento público denominado Track Switch à Oeste da Estação Vila Prudente 
da Linha 15 - Prata. E para levantamento dos depósitos efetuados e demais, expede-se o presente edital com o prazo de 10 
dias contados a fluir da 1ª publicação no D.J.E, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2021.                                [05,08] 
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RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Est ado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por 22º Tabelião de Notas de São Paulo - Capital,
foi lhe apresentado, para registro, a escritura de 26 de janeiro de 2021, do 22º Tabelião
de Notas da Capital-SP  (livro 4.790/págs.083/086), pela qual PAULO HENRIQUE
EGYDIO, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 12.742.747-8-
SSP/SP, CPF nº 058.313.318-57 e sua mulher FERNANDA ALINE SANCHES EGYDIO,
brasileira, fonoaudióloga, portadora da cédula de identidade RG nº 28.180.280-4-SSP/
SP, CPF nº 261.219.098-89, casados desde 30/04/2002, pelo regime da comunhão
parcial de bens, nos termos da certidão de casamento matriculada sob nº 115030 01 55
2002 2 00104 147 0006064-06, do Oficial de Registro de Civil das Pessoas Naturais do
24º Subdistrito – Indianópolis desta Capital, residentes e domiciliados na Avenida Hélio
Pellegrino nº 374, apartamento nº 11, 1º pavimento da torre 2, Edifício Plát anos, Vila
Nova Conceição, INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711
e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em UM APARTAMENTO nº 11, localizado no 1º pavimento da Torre
2 – Edifício Plátanos, situado na Avenida Hélio Pellegrino nº 374, em Indianópolis - 24º
Subdistrito, com as áreas privativas: 1.153,450m², depósito 7,050m², total 1.160,500m²,
uso comum 401,043m²m, total 1.561,543m², fração ideal 0,027122, cabendo-lhe o
direito de uso do depósito nº 14 localizado no 3º subsolo e 7 vagas indeterminadas para
automóveis de passeio sujeitas a manobristas, na garagem coletiva localizada nos
subsolos, registrado sob o n° 4, na matrícula n° 208.917, em 06 de fevereiro de 2019,
neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na
imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo,
03 de março de 2021. 05. 08 e 09/03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 17ª VARA CÍVEL - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1050562-89.2020.8.26.0100. A MMª Juíza
de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
LUCIANA BIAaGIO LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSÓRCIO
LIGAÇÃO IMIGRANTES, sociedade limitada de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 14.763.260/0001-23, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL por par te de SILT CONSTRUÇÕES E ENGE-
NHARIA LTDA., alegando em síntese: “A EXEQUENTE é credora da EXECUTADA no
valor de R$ 118.075,09 (cento e dezoito mil, setenta e cinco reais e nove centavos)
em decorrência do contrato de prestação de serviço celebrada entre as partes. A
EXECUTADA não cumpriu com os pagamentos estabelecidos na avença, fato que
ocasionou protestos junto ao respectivo tabelionato de protestos de títulos. Com
isso a EXEQUENTE pleiteia a condenação da EXECUTADA no valor de R$ 118.075,09
(cento e dezoito mil, setenta e cinco reais e nove centavos), devidamente atualizado
na forma da legislação vigente (Tabela prática TJSP), além de custas processuais,
honorários advocatícios em 10% e demais cominações legais”. Encontrando-se a
Executada em lugar incerto ou não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL
para os atos e termos da ação proposta e para que, realize pagamento do valor
principal acrescido de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios calculados
sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação, a
executada será considerada revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2021.

05 e  06/03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 39ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 12º andar - salas nº 1220/1226 - Centro - CEP01501-900 - Fone:
(11) 2171-6258 - São Paulo-SP - E-mail:sp39cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1081683-09.2018.8.26.0100. A Dra. JULIANA
PITELLI DA GUIA, MMª Juíza de Direito da 39ª Vara Cìvel do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a M.PASSOS
DANIEL DE JESUS DIAS (CNPJ 13.941.333/0001-67) e MILENA MARIADE ARAUJO
ME (CNPJ 13.921.003/0001/00), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONSELHEIRO NÉBIAS
lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando o cancelamento/anulação dos
atos de registros constantes do cadastrado na JUCESP e Secretaria da Fazenda
Federal, para retirada do endereço do condomínio autor como sendo a sede e
localização das empresas requeridas; a condenação no pagamento de indeniza-
ção por danos morais, além de custas, honorários e demais cominações le-
gais., alegando que se trata de um edifício de apartamentos cujas instalações
e unidades são de uso exclusivamente residencial, não havendo nada que
justifique a abertura de duas empresas com supostas sedes e localização em
seu endereço. Estando os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e CIENTES de que não havendo manifestação lhes será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.  Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2021.

05 e  06/03
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SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A.
CNPJ/ME nº 06.347.409/0001-65 – NIRE 35.300.552.679

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro 2020
1. Data, hora local: Aos 31/12/2020, às 09h00, na sede social da Companhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada, 
face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Pedro Souza Zemel – Presidente e 
José Luís Magalhães Salazar – Secretário. 4. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre (i) a redução do capital social da 
Companhia no valor de R$ 1.200.000.000,00, sem cancelamento ou redução do número de ações da Companhia, por 
ser considerado excessivo, nos termos do art. 173 da Lei das S.A.; e (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da 
Companhia em razão da redução de capital a ser apreciada nos termos do item (i) acima. 5. Deliberações aprovadas 
por unanimidade de votos: 5.1. Considerando que (i) em 20/11/2020, o Contrato de Compra e Venda de Quotas (“QPA”) 
celebrado entre a Companhia, a Grupo SBF S.A., a Nike Galaxy Holding B.V. e Nike Group Holding B.V., foi aditado pelas 
partes para substituir a Companhia pela Grupo SBF S.A. como entidade adquirente das quotas de emissão da Nike do Brasil 
Comércio e Participações Ltda., e (ii) após o referido aditamento, o capital social da Companhia tornou-se excessivo; os 
acionistas decidiram aprovar a redução de capital social da Companhia no valor de R$ 1.200.000.000,00, sem cancela-
mento ou redução do número de ações ordinárias, que passará dos atuais R$ 2.054.103.161,00 para R$ 854.103.161,00. 
5.1.1. O valor objeto da redução de capital aprovada no item 5.1 acima será pago aos acionistas da Companhia, de forma 
proporcional à participação das acionistas no capital social da Companhia, mediante (a) compensação com eventuais 
créditos da Companhia junto aos seus acionistas; ou (b) transferência de recursos imediatamente disponíveis, em qualquer 
caso no prazo de até 5 dias úteis após o decurso do prazo de oposição de credores de 60 dias contados da publicação 
da presente Ata. 5.2. Observado o disposto no item 5.1.1 acima, aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia para refletir a redução de capital aprovada no item 5.1 acima, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
Cláusula 5ª – O capital social da Companhia é de R$ 854.103.161,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 
2.054.103.161 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 5.2.1. Observado o disposto no item 5.1.1 acima, aprovar 
ainda a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração aprovada no item 5.2 acima, que passa a 
vigorar na forma constante do Anexo I à presente ata, ficando arquivado na sede da Companhia e tendo sua publicação 
dispensada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 
São Paulo, 31/12/2020. Assinaturas: Mesa: Presidente: Pedro Souza Zemel; Secretário: José Luís Magalhães Salazar.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº. 1130458-26.2016.8.26.0100. A MM. Juíza

de Direito da 25ª Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo, FAZ SABER a João Paulo
Castanho de Souza Campos e SMA Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda., que lhes foi

proposta Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Multisetorial Maximum. Estando os Réus em local ignorado, foi deferida a notificação pelo presente edital,

para que tomem ciência do conteúdo do presente protesto judicial, nos termos do art. 726 do CPC. Será o

presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04 de março de 2021.Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2.0 Hoteis Franca Ltda.
CNPJ: 19.176.674/0001-70

Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas  das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2019 2018
Circulante  152  382
Caixa e equivalentes de caixa 76 230
Contas a receber 38 102
Estoques  - 3
Outros créditos 8 18
Impostos a recuperar 30 29
Não circulante 6.694  4.999
Propriedades para investimento 6.694 4.999

Total do ativo  6.846  5.381

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante  416  396
Fornecedores 176 212
Obrigações fiscais e trabalhistas 8 128
Empréstimos 232 56
Não circulante 2.643 2.836
Impostos diferidos 227 187
Empréstimos 2.414 2.647
Provisão para contingencias Judiciais 1 3
Patrimônio líquido 3.787  2.148
Capital social 6.916 5.509
Prejuízos acumulados  (5.669)  (6.157)
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.540 2.797
Total do passivo e patrimônio líquido  6.846  5.381

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de serviços  1.164  2.060
Custo operacional  (732)  (1.232)
Lucro Bruto  433  827
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (907)  (1.191)
Tributárias  (15)  (22)
Outras receitas (despesas) operacionais  36  (1)
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas  (25)  (2)
Provisão para impairment de ativo imobilizado  1.344  4.430
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro  866  4.041

Resultado financeiro
Receitas financeiras  6  8
Despesas financeiras  (343)  (304)
Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social  529  3.744

Imposto de renda e contribuição social  (41)  (41)
Lucro (prejuízo) do exercício  488  3.704

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Prejuízos Adiantamento para futuro
 social acumulados aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  5.509  (9.861)  1.407  (2.945)
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  1.390  1.390
Lucro (prejuízo) do exercício  -  3.704  -  3.704
Saldo em 31 de Dezembro de 2018  5.509  (6.157)  2.797  2.148
Adiantamento para futuro aumento de capital  1.407  -  (257)  1.150
Lucro (prejuízo) do exercício  -  488  -  488
Saldo em 31 de Dezembro de 2019  6.916  (5.669)  2.540  3.787

2.0 Hotéis Franca Ltda

Jefferson Baptista Tagliapietra - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - CRC: 1SP 257949/O-0

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2.0 Hoteis Bauru Ltda.
CNPJ 19.138.796/0001-71

Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2019 2018
Circulante 538  868
Caixa e equivalentes de caixa 403 578
Contas a receber 26 163
Estoques  - 11
Outros créditos 7 19
Impostos a recuperar 102 97
Não circulante 14.393  11.580
Propriedades para investimento 14.393 11.580

Total do ativo  14.931  12.448

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante  984  639
Fornecedores 286 298
Outras Contas a Pagar  - 12
Obrigações fiscais e trabalhistas 17 166
Empréstimos 681 163
Não circulante 8.850 9.220
Impostos diferidos 1.751 1.439
Empréstimos 7.099 7.781
Patrimônio líquido  5.097  2.588
Capital social 21.442 17.517
Prejuízos acumulados  (18.035)  (19.432)
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.689 4.504
Total do passivo e patrimônio líquido  14.931  12.448

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de serviços  1.532  2.443
Custo operacional  (905)  (1.403)
Lucro Bruto  628  1.040
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (1.377)  (1.819)
Tributárias  (36)  (33)
Outras receitas (despesas) operacionais  (21)  9
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas  (27)  (59)
Provisão para impairment de ativo imobilizado  3.529  1.330
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro  2.696  468

Resultado financeiro
Receitas financeiras  19  35
Despesas financeiras  (1.005)  (908)
Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social  1.709  (405)

Imposto de renda e contribuição social  (312)  (313)
Lucro (prejuízo) do exercício  1.398  (718)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Prejuízos Adiantamento para futuro
 social acumulados aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  14.359  (18.715)  3.925  (431)
Adiantamento para futuro aumento de capital  3.158  -  579  3.737
Lucro (prejuízo) do exercício  -  (718)  -  (718)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018  17.517  (19.432)  4.504  2.588
Adiantamento para futuro aumento de capital  3.925  -  (2.814)  1.111
Lucro (prejuízo) do exercício  -  1.398  -  1.398
Saldo em 31 de Dezembro de 2019  21.442  (18.035)  1.689  5.097

2.0 Hotéis Bauru Ltda

Jefferson Baptista Tagliapietra - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - Contador - CRC: 1SP 257949/O-0

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2.0 Hoteis São Carlos Ltda.
CNPJ 19.138.847/0001-65

Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2019 2018
Circulante  357  470
Caixa e equivalentes de caixa 248 313
Contas a receber 36 77
Estoques 2 10
Outros créditos 33 33
Impostos a recuperar 38 37
Não circulante 5.809  4.853
Propriedades para investimento 5.809 4.853

Total do ativo  6.166  5.322

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante  387  324
Fornecedores 246 215
Outras Contas a Pagar 2 4
Obrigações fiscais e trabalhistas 8 84
Empréstimos 130 21
Não circulante 2.477 2.193
Impostos diferidos 761 625
Empréstimos 1.421 1.551
Provisão para contingencias Judiciais 295 17
Patrimônio líquido  3.302  2.805
Capital social 15.957 13.765
Prejuízos acumulados  (15.567)  (14.653)
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.913 3.694
Total do passivo e patrimônio líquido  6.166  5.322

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de serviços  816  1.579
Custo operacional  (551)  (1.038)
Lucro Bruto  265  542
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (902)  (1.182)
Tributárias  (23)  (39)
Outras receitas (despesas) operacionais  (357)  (4)
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas  (6)  (13)
Provisão para impairment de ativo imobilizado  463  2.875
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro  (560)  2.178

Resultado financeiro
Receitas financeiras  21  21
Despesas financeiras  (239)  (220)
Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social  (778)  1.979

Imposto de renda e contribuição social  (135)  (136)
Lucro (prejuízo) do exercício  (914)  1.843

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Prejuízos Adiantamento para futuro
 social acumulados aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  13.765  (16.496)  2.192  (539)
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  1.502  1.502
Lucro (prejuízo) do exercício  -  1.843  -  1.843
Saldo em 31 de Dezembro de 2018  13.765  (14.653)  3.694  2.805
Adiantamento para futuro aumento de capital  2.192  -  (781)  1.411
Lucro (prejuízo) do exercício  -  (914)  -  (914)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019  15.957  (15.567)  2.913  3.302

2.0 Hotéis São Carlos Ltda

Jefferson Baptista Tagliapietra - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - Contador - CRC: 1SP 257949/O-0

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2.0 Hoteis Araraquara Ltda
CNPJ 19.138.838/0001-74

Demonstrações Financeiras

2.0 Hotéis Araraquara Ltda
Jefferson Baptista Tagliapietra - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - Contador - CRC: 1SP 257949/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2019 2018
Circulante  290  534
Caixa e equivalentes de caixa 173 347
Contas a receber 37 96
Estoques  - 7
Outros créditos 38 45
Impostos a recuperar 42 40
Não circulante 6.988  5.167
Propriedades para investimento 6.988 5.167

Total do ativo  7.278  5.701

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante  710  486
Fornecedores 320 260
Outras Contas a Pagar  -  -
Obrigações fiscais e trabalhistas 7 132
Empréstimos 383 95
Não circulante 4.826 4.750
Impostos diferidos 437 359
Empréstimos 3.979 4.362
Provisão para contingencias Judiciais 410 29
Patrimônio líquido  1.742  465
Capital social 6.823 6.823
Prejuízos acumulados  (9.349)  (8.993)
Adiantamento para futuro aumento de capital 4.267 2.635
Total do passivo e patrimônio líquido  7.278  5.701

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de serviços  1.080  1.786
Custo operacional  (795)  (1.201)
Lucro Bruto  285  584
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (945)  (1.099)
Tributárias  (14)  (25)
Outras receitas (despesas) operacionais  (378)  (24)
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas  (24)  (18)
Provisão para impairment de ativo imobilizado  1.346  436
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro  270  (146)

Resultado financeiro
Receitas financeiras  9  16
Despesas financeiras  (557)  (510)
Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social  (278)  (640)

Imposto de renda e contribuição social  (78)  (78)
Lucro (prejuízo) do exercício  (355)  (718)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Prejuízos Adiantamento para futuro
 social acumulados aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  6.823  (8.275)  265  (1.187)
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  2.370  2.370
Lucro (prejuízo) do exercício  -  (718)  -  (718)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018  6.823  (8.993)  2.635  465
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  1.633  1.633
Lucro (prejuízo) do exercício  -  (355)  -  (355)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019  6.823  (9.349)  4.267  1.742

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2.0 Hoteis Rio Preto Ltda
CNPJ 17.357.309/0001-36

Demonstrações Financeiras

Ativo 2019 2018
Circulante 477  733
Caixa e equivalentes de caixa 292 469
Contas a receber 109 190
Estoques 3
Outros créditos 5 4
Impostos a recuperar 70 68
Não circulante 16.257  14.030
Propriedades para investimento 16.257 14.030

Total do ativo  16.734  14.763

Passivo e patrimônio líquido  2019 2018
Circulante  817  673
Fornecedores 175 355
Outras Contas a Pagar 8 3
Obrigações fiscais e trabalhistas 10 161
Empréstimos 625 154
Não circulante 7.145 7.638
Impostos diferidos 629 516
Empréstimos 6.496 7.122
Provisão para contingencias Judiciais 21 -
Patrimônio líquido  8.771  6.452
Capital social 13.195 13.195
Prejuízos acumulados  (7.929)  (9.347)
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.505 2.604
Total do passivo e patrimônio líquido  16.734  14.763

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de serviços  2.056  2.937
Custo operacional  (867)  (1.412)
Lucro Bruto  1.188  1.525
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (1.263)  (1.554)
Tributárias  (15)  (32)
Outras receitas (despesas) operacionais  16  (1)
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas  (101)  (3)
Provisão para impairment de ativo imobilizado  2.605  3.157
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro  2.430  3.092

Resultado financeiro
Receitas financeiras  14  30
Despesas financeiras  (914)  (809)
Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social  1.531  2.313

Imposto de renda e contribuição social  (113)  (113)
Lucro (prejuízo) do exercício  1.418  2.199

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Prejuízos Adiantamento para futuro
 social acumulados aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  13.195  (11.546)  20  1.669
Adiantamento para futuro aumento de capital - -  2.584  2.584
Lucro (prejuízo) do exercício -  2.199 -  2.199
Saldo em 31 de Dezembro de 2018  13.195  (9.347)  2.604  6.452
Adiantamento para futuro aumento de capital - -  901  901
Lucro (prejuízo) do exercício -  1.418 -  1.418
Saldo em 31 de Dezembro de 2019  13.195  (7.929)  3.505  8.771

2.0 Hotéis Rio Preto Ltda.

Jefferson Baptista Tagliapietra - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - Contador - CRC: 1SP 257949/O-0
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INSTITUTO IRMÃS MISSIONÁRIAS DE NOSSA SENHORA CONSOLADORA
CNPJ/MF nº 60.790.631/0001-83

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro

1. Objetivos Sociais: Instituto Irmãs Missionárias de Nossa Senhora Consoladora (ou simples-
mente Instituto), C.N.PJ. 60.790.631/0001-83, fundado em 03 de março de 1950, é uma associação 
civil e religiosa, sem fi ns econômicos e lucrativos, de natureza confessional, benefi cente e fi lan-
trópica, de caráter educacional, que se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. 
O Instituto atua na modalidade da Educação Básica, sendo portadora do Certifi cado de Entidade 
Benefi cente de Assistência Social - CEBAS, expedido pelo Ministério da Educação - MEC. O Instituto 
possui os principais registros sociais, que regulamentam a sua atuação social, sendo reconhecido 
como entidade de Utilidade Pública Estadual (SP) pela Lei nº 7.580 de 05 de dezembro de 1962 
e de Utilidade Pública do Município de São Paulo, pelo Decreto nº 8.906 de 30 de julho de 1970.
2. Base de Preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pro-
nunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições 
aplicáveis às instituições sem fi ns lucrativos, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), em especial a ITG 2002 R1 - Entidade Sem fi nalidade de Lucros e posteriores alterações, 
que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem 
cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem fi nalidade de lucros. A emissão des-
sas demonstrações fi nanceiras foi autorizada pela Administração em 26 de fevereiro de 2021. 
b. Base de mensuração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo 
histórico. c. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações fi nanceiras estão 
sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Instituto. d. Uso de estimativas e 
julgamentos: A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as Normas Brasilei-
ras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são re-
vistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As 
informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresen-
tam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão inclusas nas se-
guintes notas explicativas: • Nota 5 - Perdas estimadas para de créditos de liquidação duvidosa 
(PECLD); • Nota 7 - Depreciação do ativo imobilizado; e • Nota 10 - Provisão para contingencias.
3. Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: O reconhecimento das receitas e 
despesas é efetuado em conformidade com o princípio da competência do exercício. A receita de 
serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização, incluindo-se as ina-
dimplências, os valores considerados incobráveis e o valor dos serviços educacionais prestados a 
alunos gratuitos. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza signifi cativa na sua realização.
b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos bancários de 
livre movimentação e investimentos fi nanceiros demonstrados pelo valor da aplicação, acrescidos 
dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço. c. Anuidades escolares a 
receber: Representam parcelas de mensalidades emitidas, porém não recebidas. Estão representa-
das pelo seu valor original, deduzidas das gratuidades concedidas e descontos contratuais (incon-
dicionais). O valor da provisão para estimativa de créditos de liquidação duvidosa (PECLD) foi cons-
tituído em montante considerado sufi ciente pela Administração para fazer face a eventuais perdas 
na realização das mensalidades a receber. d. Despesas antecipadas: Refere-se a pagamento an-
tecipado de férias e apólice de seguros, cujo período de vigência benefi cia o exercício seguinte.
e. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na nota 7, com base em taxas que levam em 
conta o tempo de vida útil estimado dos bens. f. Redução ao valor recuperável: Os ativos sujeitos à 
depreciação ou amortização são revisados anualmente para verifi cação do valor recuperável. Quan-
do houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo é testado. 
Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapas-
sa seu valor recuperável; ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. A administração do Instituto, não identifi cou indícios que pudessem gerar uma redução 
valor recuperável. g. Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos circulantes e 
não circulantes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de realização.
h. Passivos circulantes: Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias in-
corridos até a data do balanço patrimonial. O passivo para remuneração de funcionários, principal-
mente relativo aos encargos de férias, é provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos.
i. Provisões: Uma provisão é constituída no balanço, quando possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico, seja 
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. j. Patrimônio social: Representa o patrimônio inicial, acrescido 
ou reduzido dos superávits (défi cits) apurados anualmente desde a data de sua constituição que 
são empregados integralmente nos objetivos sociais do Instituto, conforme divulgado na nota 1.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.020 2.019
Caixa 127 144
Bancos conta movimento 85 193
Bancos conta poupança 836 802
Aplicações fi nanceiras 7.822 8.870

8.870 10.009
As aplicações fi nanceiras que apresentam liquidez imediata e que possuem resgates rotineiros em 
conformidade com a necessidade de caixa, estão sendo classifi cadas como caixa e equivalentes de 
caixa. A composição das aplicações fi nanceiras está demonstrada da seguinte forma:
Instituição Modalidade 2.020 2.019
Banco do Brasil Fundos de Investimentos 6.487 7.400
Banco Itaú Fundos de Investimentos - 321
Caixa Econômica Federal Fundos de Investimentos - 119
Bradesco Fundos de Investimentos - 1

 6.487 7.841
Banco Itaú CDB 237 817
Banco Bradesco CDB 106 212
Banco do Brasil CDB 992 -

 1.335 1.029
 7.822 8.870

Esses investimentos fi nanceiros referem-se substancialmente a fundo de investimento em cotas 
de fundo de investimentos principal referenciado DI, que acompanha as variações diárias da 
taxa de juros do CDI ou da taxa SELIC, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos 
de investimentos e certifi cados de depósitos bancários remunerados às taxas que se aproxi-
mam de 100% da variação do Certifi cado de Depósito Interbancário CDI, estando aplicados em 
instituições fi nanceiras de primeira linha, como forma de diminuir eventuais riscos de perdas.
5. Anuidades Escolares a Receber
Descrição 2.020 2.019
Anuidades a receber - do exercício 762 925
Anuidades a receber - exercícios anteriores 1.644 1.292
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (1.356) (1.011)
 1.050 1.206
As anuidades a receber do exercício foram substancialmente recebidas após o encerramento do 
exercício social.
6. Contas a Receber Circulante Não circulante
Descrição 2.020 2.019 2.020 2.019
Acordos a receber 95 - - -
Aluguéis a receber 26 219 - -
Pref. Municipal de Horizontina (i) - 800 - 500
 121 1.019 - 500
(i) Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de contas a receber classifi cado no ativo circulante pelo valor 
de R$ 800 e no ativo não circulante de R$ 500 correspondia ao valor a receber pelo Instituto junto 
à Prefeitura Municipal de Horizontina, referente à venda de imóvel realizada no exercício de 2017.
7. Imobilizado
(a) Composição Taxa média de  2.020
Imobilizado deprec. % ao a.a Custo Depreciação Saldo Líquido 2.019
Terrenos - 36.922 - 36.922 36.922
Imóveis 4% 14.676 (8.287) 6.389 6.976
Instalações 10% 270 (107) 163 169
Máquinas e equipamentos 10% 522 (385) 137 119
Aparelhos de som, vídeo e imagem 10% 219 (185) 34 37
Móveis e utensílios 10% 968 (844) 124 126
Equipamentos de informática 20% 506 (387) 119 48
Veículos 20% 620 (558) 62 110
Outras imobilizações 10% 472 (296) 176 175
  55.175 (11.049) 44.126 44.682

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (Em Milhares Reais) Demonstrações do resultado
do exercício fi ndo em 31 de dezembro (Em Milhares de Reais)

Demonstração do resultado abrangente
dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em Milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em Milhares Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - método indireto
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em Milhares Reais)

Notas explicativas consolidadas às demonstrações fi nanceiras Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais)

Ativo Nota 2.020 2.019
Circulante  10.148 12.527
Caixa e equivalentes de caixa 4 8.870 10.009
Anuidades escolares a receber - Educ. Básica 5 1.050 1.206
Contas a receber 6 121 1.019
Despesas antecipadas  65 91
Outras contas a receber  42 202
Não Circulante  44.131 45.187
Realizável a longo prazo  5 505
Contas a receber 6 - 500
Depósito p/ recursos judiciais  5 5
Imobilizado 7 44.126 44.682
Total do ativo  54.279 57.714

Passivo Nota 2.020 2.019
Circulante  1.303 1.705
Contas a pagar  100 60
Obrigações trabalhistas e encargos 8 575 707
Impostos e contribuições a recolher  1 4
Receitas antecipadas 9 627 934
Patrimônio líquido  52.976 56.009
Patrimônio social 11 56.009 57.134
Défi cit dos exercícios  (3.033) (1.125)
Total do passivo e patrimônio líquido  54.279 57.714

Receitas operacionais c/ atividades de educação Nota 2.020 2.019
Receitas operacionais  10.193 12.259
Rec. bruta prestação de serviços - mensalidades escolares  14.005 15.379
(-) Bolsas de Estudos 100% - Lei 12.101/2009  (1.797) (2.301)
(-) Bolsas de Estudos 050% - Lei 12.101/2009  (1.196) (854)
(-) Outras Bolsas de Estudos  (1.691) (1.405)
(-) Devoluções / cancelamentos - ensino básico  (16) (12)
  9.305 10.807
Receitas fi nanceiras e patrimoniais 12 173 671
Receitas obtidas com serviços voluntários 13 674 647
Outras receitas de prestação de serviços escolares  41 134
Despesas operacionais com atividades de educação
Despesas operacionais  (11.128) (11.397)
Despesas com pessoal  (7.537) (7.630)
Despesas administrativas e gerais 14 (2.917) (3.120)
Despesas com serviços voluntários 13 (674) (647)
Resultado das atividades de educação - (défi cit) / superávit  (935) 862
Receitas operacionais com atividades institucionais
Receitas operacionais  822 1.080
Receitas fi nanceiras e patrimoniais 12 418 671
Receitas com serviços voluntários 13 404 409
Despesas operacionais com atividades institucionais
Despesas operacionais  (2.920) (3.067)
Despesas com pessoal  (906) (1.005)
Despesas administrativas e gerais 14 (1.610) (1.653)
Despesas com serviços voluntários 13 (404) (409)
Resultado das atividades institucionais - défi cit  (2.098) (1.987)
Défi cit dos exercícios  (3.033) (1.125)

 2020 2019
Défi cit dos exercícios (3.033) (1.125)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado Abrangente dos Exercícios (3.033) (1.125)

 Patrimônio Superávit (défi cit)
 social do exercício Total
Saldo em 1° de janeiro de 2019 58.407 (1.273) 57.134
Incorporação à conta patrimônio social (1.273) 1.273 -
Défi cit do exercício - (1.125) (1.125)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 57.134 (1.125) 56.009
Incorporação à conta patrimônio social (1.125) 1.125 -
Défi cit do exercício - (3.033) (3.033)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 56.009 (3.033) 52.976

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Défi cit do exercício (3.033) (1.125)
Ajustes por :
Depreciação / amortização 761 739
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 346 314
Défi cit do exercício ajustado (1.926) (72)
Variações nos ativos e passivos:
Anuidades a receber (190) (360)
Contas a receber 898 (538)
Despesas antecipadas 26 (1)
Outros créditos 160 4
Realizável a longo prazo 500 800
Contas a pagar 40 20
Obrigações trabalhistas (132) 362
Impostos e contribuições a recolher (3) (7)
Receitas antecipadas (307) 17
 992 297
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais (934) 225
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado / Intangível (205) (122)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (205) (122)
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa (1.139) 103
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
No fi m do exercício 8.870 10.009
No início do exercício 10.009 9.906
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa (1.139) 103

(b) Movimentação do imobilizado
Descrição 2.020 2.019
No início do exercício 44.682 45.299
Aquisições 205 122
Depreciação (761) (739)
No fi m do exercício 44.126 44.682
8. Obrigações Trabalhistas
Descrição 2.020 2.019
Salários e ordenados a pagar 206 221
Férias e encargos 204 318
Impostos e contribuições trabalhistas a recolher 165 168
 575 707
9. Receitas Antecipadas: As receitas antecipadas referem-se a parcelas de mensalidades de perío-
dos subseqüentes, recebidas antecipadamente, registradas no passivo circulante e que serão reco-
nhecidas no resultado de acordo com o regime de competência. 10. Provisão para Contingências: 
A Administração do Instituto não tem conhecimento de contingências trabalhistas, cíveis ou tribu-
tárias, bem como de outras naturezas, que requeiram a constituição de provisão para futura perda.
11. Patrimônio Líquido: a. Patrimônio Social: Acumula valores de superávits (défi cits) apu-
rados anualmente desde a data de sua constituição. O resultado do período é incorporado ao 
Patrimônio Social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 
- Entidade sem Finalidade de Lucros. b. Dissolução ou extinção: Na eventual possibilidade de 
encerramento das atividades do Instituto, por meio de anuência de 2/3 (dois terços) de suas as-
sociadas em Assembléia Geral, seu patrimônio social será destinado para instituição benefi cente 
de assistência social, congênere ou afi m, dotada de personalidade jurídica, sem fi ns econômicos 
e lucrativos, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, devidamente regis-
trada no Conselho Nacional de Assistência Social (C.N.A.S.), inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social, preferentemente constituída pelas Religiosas Professas, Irmãs Missionárias 
da Consolata, da Igreja Católica Apostólica Romana, conforme decidido pela Assembleia Geral.
12. Receitas Financeiras e Patrimoniais
Da educação 2.020 2.019
Aluguéis ativos 7 299
Rendimentos de aplicações fi nanceiras 28 57
Recuperação de despesas e reembolsos 62 216
Acréscimos escolares 63 84
Doações 9 11
Outras 4 4
 173 671
Das atividades institucionais 2.020 2.019
Rendimentos de aplicações fi nanceiras 205 456
Aluguéis ativos 213 214
Outras - 1
 418 671
13. Receitas (Despesas) com Serviços Voluntários: Conforme determinado pela ITG 2002, para 
efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem fi nalidade de lucros, o Instituto iden-
tifi cou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos durante os exercícios de 2020 e de 2019.
O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspon-
dentes a cada um dos serviços recebidos, em rubrica própria de receitas e despesas (resultado).
Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, como 
receita e despesa operacional nas demonstrações de resultados.
14. Despesas Administrativas e Gerais
Da educação 2.020 2.019
Prestadores de serviços - PJ (1.090) (851)
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (447) (420)
Depreciação (412) (378)
Despesas com ocupação de imóveis (194) (430)
Despesas bancárias (177) (236)
Utilidades e serviços (164) (247)
Materiais de consumo (102) (121)
Despesas com Depto. APM (57) (88)
Seguros (54) (54)
Outras (220) (295)
 (2.917) (3.120)
Das atividades institucionais 2.020 2.019
Prestadores de serviços - PJ (380) (438)
Depreciação (349) (361)
Utilidades e serviços (300) (286)
Alimentação (143) (116)
Despesas com ocupação de imóveis (69) (92)
Outras (369) (360)
 (1.610) (1.653)
15. Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social: (a) Certifi cação da Entidade:
A certificação das entidades beneficentes de assistência social é concedida às pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assis-
tência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e 
educação e que atendam ao disposto na Lei nº 12.101, 27 de novembro de 2009, e posteriores 
regulamentações. Em 15 de outubro de 2013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre outros 
alterou a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2.009. O Instituto foi registrado no Conselho Na-
cional de Assistência Social - CNAS, conforme Processo nº 61.925/52, e recadastrado pela Re-
solução CNAS nº 076/95, tendo seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
original deferido em vinte e nove de novembro de 1966, através do Processo nº 32224/1966.
O Instituto teve seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) reno-
vado, julgado o processo nº 23000.010173/2015-26, pelo Ministério da Educação, conforme 
Portaria nº 16 de 21 de janeiro de 2019. O referido certificado é válido de 1° de janeiro de 
2016 a 31 de dezembro de 2018. Mantendo sua regularidade para renovação do CEBAS, foi 
protocolado o processo administrativo de nº 23000.040071/2018-88, em 10 de dezembro de 
2018, o qual encontra-se em análise na data de encerramento desta demonstração financeira.
(b) Cálculo das gratuidades: Em 15 de outubro de 2013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre 
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009. Dentre as principais alterações para a 
concessão ou renovação da certificação, destaca-se que a entidade de educação que atua nas 
diferentes etapas e modalidades da educação básica, regular e presencial, deverá: I- demons-
trar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), 
II- atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos 
pelo Ministério da Educação; e III- conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 
(uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. As gratuidades calcula-
das com base no número de bolsas de estudos concedidas podem ser assim demonstradas:
 2020  2019
Educação Básica Quantidades Valores Quantidades Valores
Número de alunos matriculados (a) 944 14.005 1.151 15.379
Bolsas integrais da Lei 12.101/2009 (b) 123 1.797 166 2.301
Bolsas parciais 50% da Lei 12.101/2009 (c) 162 1.196 123 854
Bolsas integrais (convenção coletiva) (d) 38 543 33 408
Outros tipos de bolsas (socioeducativa) (e) 331 1.148 399 997
Total de Bolsas de Estudos Ofertadas  654 4.684 721 4.560
Demonstração das Bolsas 5 por 1
 2.020 2019
Quantidade mínima de bolsas de estudos ((a-b-d) /5) 156 190
Quantidade ofertada 100% (b) 123 166
Quantidade ofertada 50% (c) 81 61
Total de bolsas concedidas - Lei 12.101 204 227
16. Imunidade Tributária / Isenções Usufruídas: O Instituto é imune de Impostos e de Contri-
buições para a Seguridade Social por força do artigo 150, inciso VI, alínea “c” e do § 7º do art. 195, 
da Constituição Federal, sendo reconhecida como de utilidade pública no âmbito estadual e mu-
nicipal. Ademais, cumpre integralmente todos os requisitos no Código Tributário Nacional para 
gozo da imunidade tributária. O julgamento do STF proferido em 23 de fevereiro de 2017, como 
procedente da ADIN nº 2028, declarou inconstitucionais as alterações na Lei 8.812/91, promovidas 
pela Lei 9.732/98, e determinou que a questão da regulação da imunidade tributária prevista no 
artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal deve ser feito por lei complementar e não por lei 

ordinária. Em atendimento à ITG 2002 (R1) a título de demonstração, o Instituto vem evidencian-
do suas contribuições sociais usufruídas. Esses valores anuais podem ser assim demonstrados:
Descrição 2.020 2.019
Custo da Isenção Usufruída-INSS- Empresa 1.387 1.495
Custo da Isenção Usufruída-INSS- RAT 37 40
Custo da Isenção Usufruída-INSS- Terceiros 312 336
 1.736 1.871
Custo da isenção Usufruída - COFINS 420 461
 2.156 2.332
17. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2020 o Instituto possuía cobertura de 
seguros que foram definidos por orientação de especialistas e levam em consideração a 
natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido. A Administração, baseada na orien-
tação desses consultores, considera as coberturas suficientes para cobrir eventuais perdas.
18. Partes relacionadas: O Instituto não efetuou nenhuma transação ou contratou serviços de 
partes relacionadas. Remuneração de pessoal-chave da Administração: A diretoria do Instituto, bem 
como seus conselheiros(as), instituidores ou benfeitores não recebem nenhuma remuneração, 
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou título, em razão das com-
petências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
19. Outros assuntos: A) Impacto nas demonstrações fi nanceiras relacionados a Pandemia de 
Coronavírus (COVID-19): O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia em 11 de março de 2020 com impactos relevantes 
na economia nacional e internacional. A pandemia desencadeou importantes ações de gover-
nos e entidades privadas, que somados ao impacto na saúde da população e sistemas de saúde 
mundial, resultaram em mudanças signifi cativas no dia-a-dia das pessoas. A educação foi um dos 
setores que teve a rotina fortemente afetada pela pandemia de Covid-19. Com o fechamento das 
instituições de ensino, toda a dinâmica de aulas, exercícios e avaliações teve de ser repassada 
ao ambiente virtual, e seguindo as determinações das legislações no Brasil o Instituto realizou 
adaptações em seus processos, tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação 
do Covid-19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar 
a pandemia. As escolas já possuíam equipamentos tecnológicos implantados, não sendo signi-
fi cativo o montante investido nas adequações. Adicionalmente, medidas legais de redução de 
jornada de trabalho e de salário foram implantadas no decorrer do exercício de 2020, para os cola-
boradores das áreas administrativas e de serviços. No que pese os aspectos fi nanceiros a Adminis-
tração constatou que grande parte dos alunos foram impactados pela crise, com potencial perda 
de renda. O ensino infantil foi o mais afetado, com a evasão signifi cativa de alunos das escolas.
O Instituto implementou diversas medidas alternativas, como diferimento e o reparcelamento de 
mensalidades. A Administração entende que diante do impacto nas operações e resultados fi nan-
ceiros, e em função das medidas já tomadas, não há necessidade de provisionamentos adicionais 
até o momento, contudo, para o próximo exercício, espera-se redução no valor das receitas e 
bolsas de estudos. O Instituto está envidando todos os esforços para manter a qualidade da edu-
cação e serviços para pais e alunos, mesmo em tempos de aulas à distância e/ou ensino híbrido.
b) Decisão da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em 2021. Aos 13 dias do 
mês de novembro de 2020 realizou-se Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre o 
ato de cisão parcial da entidade e medidas necessárias à defl agração da operação. Em votação a 
Assembleia Geral aprovou por unanimidade a proposta de cisão parcial do Instituto Irmãs Missio-
nárias de Nossa Senhora Consoladora (entidade cindida) e consequente incorporação a outra as-
sociação que ser criada com o propósito específi co para assumir as atividades cindidas, cuja funda-
ção com todos os atos necessários, será realizada em momento próprio (entidade incorporadora).
A diretoria deverá apresentar relação de bens patrimoniais e imóveis, balanço contábil do patri-
mônio líquido da entidade, no dia da Assembleia Geral Extraordinária que deliberará defi nitiva-
mente pela cisão parcial e incorporação. Ato seguinte será elaborado o Protocolo e a Justifi cativa 
de cisão parcial e incorporação, nos termos da lei.

Ir. Inês Líbera Smaniotto - Diretora Presidente - C.P.F. 029.528.398-08         Flávia Roberta Mendes - Contador CRC 1SP 221432/O-7 - C.P.F. 151.267.458-32         Monello Contadores - CRC 2SP 014827/O-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

As Administradoras Instituto Irmãs Missionárias de Nossa Senhora Consoladora - São Paulo - SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as de-
monstrações fi nanceiras do Instituto Irmãs Missionárias de Nossa Senhora Consoladora (entidade) que compreende o balanço patrimonial, em
31 de dezembro de 2.020, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de 
caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi -
nanceira da entidade em 31 de dezembro de 2.020, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião sem ressalva. Responsabilidade da administração e pelas demonstrações fi nanceiras: A administração da Entidade é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 

não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo pro-
fi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Enti-
dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2.021. LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8; Mauricio Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5.

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2.0 Hoteis Ribeirão Preto I Ltda.
CNPJ 17.357.301/0001-70

Demonstrações Financeiras

Ativos 2019 2018
Circulante  1.015  1.716
Caixa e equivalentes de caixa 773 1.319
Contas a receber 69 220
Estoques  - 9
Outros créditos 6 6
Impostos a recuperar 168 162
Não circulante 23.247  21.077
Propriedades para investimento 23.247 21.077

Total do ativo  24.262  22.793

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante  2.128  1.575
Fornecedores 726 1.064
Obrigações fiscais e trabalhistas 12 179
Empréstimos 1.390 332
Não circulante 16.441 17.337
Impostos diferidos 1.771 1.456
Empréstimos 14.488 15.881
Provisão para contingencias Judiciais 182 -
Patrimônio líquido  5.693  3.881
Capital social 40.032 37.962
Prejuízos acumulados  (41.307)  (40.848)
Adiantamento para futuro aumento de capital 6.968 6.767
Total do passivo e patrimônio líquido  24.262  22.793

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de serviços  2.703  3.982
Custo operacional  (1.479)  (2.217)
Lucro Bruto  1.224  1.765
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (2.126)  (2.516)
Tributárias  (32)  (44)
Outras receitas (despesas) operacionais  (250)  3
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas  (155)  (53)
Provisão para impairment de ativo imobilizado  2.940  5.593
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro  1.602  4.747

Resultado financeiro
Receitas financeiras  36  68
Despesas financeiras  (1.781)  (1.835)
Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social  (143)  2.981

Imposto de renda e contribuição social  (315)  (317)
Lucro (prejuízo) do exercício  (458)  2.664

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Prejuízos Adiantamento para futuro
 social acumulados aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  37.962  (43.513)  2.070  (3.481)
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  4.697  4.697
Lucro (prejuízo) do exercício  -  2.664  -  2.664
Saldo em 31 de Dezembro de 2018  37.962  (40.848)  6.767  3.881
Adiantamento para futuro aumento de capital  2.070  -  201  2.271
Lucro (prejuízo) do exercício  -  (458)  -  (458)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019  40.032  (41.307)  6.968  5.693

2.0 Hotéis Ribeirão Preto I Ltda

Jefferson Baptista Tagliapietra - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado -Contador - CRC: 1SP 257949/O-0

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2.0 Hoteis Ribeirão Preto II Ltda.
CNPJ 17.357.292/0001-17

Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2019 2018
Circulante  507  692
Caixa e equivalentes de caixa 270 450
Contas a receber 80 80
Estoques  - 10
Outros créditos 12 15
Impostos a recuperar 144 138
Não circulante 15.007  15.886
Propriedades para investimento 15.007 15.886

Total do ativo  15.514  16.578

Passivo e patrimônio líquido  2019 2018
Circulante  922  719
Fornecedores 212 423
Outras Contas a Pagar 58 11
Obrigações fiscais e trabalhistas 22 129
Empréstimos 629 155
Não circulante 7.141 7.661
Impostos diferidos 628 516
Empréstimos 6.513 7.144
Patrimônio líquido  7.450  8.198
Capital social 9.991 9.547
Prejuízos acumulados  (5.237)  (3.874)
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.697 2.526
Total do passivo e patrimônio líquido  15.514  16.578

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de serviços  1.962  3.006
Custo operacional  (965)  (1.464)
Lucro Bruto  998  1.542
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (946)  (1.434)
Tributárias  (15)  (28)
Outras receitas (despesas) operacionais  (7)  11
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas  (32)  (12)
Provisão para impairment de ativo imobilizado  (358)  1.339
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro  (360)  1.418

Resultado financeiro
Receitas financeiras  19  28
Despesas financeiras  (909)  (809)
Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social  (1.251)  636

Imposto de renda e contribuição social  (112)  (112)
Lucro (prejuízo) do exercício  (1.362)  524

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Prejuízos Adiantamento para futuro
 social acumulados aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  9.547  (4.398)  444  5.593
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  2.082  2.082
Lucro (prejuízo) do exercício  -  524  -  524
Saldo em 31 de Dezembro de 2018  9.547  (3.874)  2.526  8.198
Adiantamento para futuro aumento de capital  444  -  171  615
Lucro (prejuízo) do exercício  -  (1.362)  -  (1.362)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019  9.991  (5.237)  2.697  7.450

2.0 Hotéis Ribeirão Preto II Ltda

Jefferson Baptista Tagliapietra - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - Contador - CRC: 1SP 257949/O-0

GTA/METROPOLITANO/CIR.2/2021
São Paulo, 5 de março de 2021

Aos
Srs. Condôminos do
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO
Praça Dom José Gaspar, 134
São Paulo – SP

REF.: CANCELAMENTO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezado (a) Condômino (a):
Considerando que nesta data (04/03/2021) não foi possível a instalação, em primeira convocação, da Assembleia
Geral Ordinária do Condomínio, haja vista a inexistência do quórum convencional e ainda, diante do Decreto publicado
pelo Governo do Estado de São Paulo, que recolocou todo o estado na fase vermelha já a partir da zero horas de
sábado, dia 6 de março de 2021,  bem como em decorrência do aumento de casos da COVID-19, cuja taxa de
internação vem subindo além da capacidade dos hospitais com o consequente aumento do números de óbitos, e ainda
em cumprimento as restrições da fase vermelha, o Sr. Síndico, comunica e solicita seja anotado, que a segunda
convocação da Assembleia Geral, que estava prevista para ser realizada no próximo dia 10 de março de 2021, quarta-
feira, às 15:00, na Rua Pedro Américo n.º 32, 1º andar, está cancelada até que a situação do isolamento social
decorrente da pandemia possa ser revertida e assim, haja um mínimo de segurança para que sua realização possa
ser efetivada.  Agradecemos sua compreensão. Sem mais.

Atenciosamente
GTA – GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA

K-06/03

9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes-SP. EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0008828-74.2010.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública,
do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES
CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a)
Município de São Paulo move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Victoria
Reinholz, Edith Reinholz Leite Vieira, Norival Leite Vieira, João Reinholz Filho, Marília Flório Reinholz, Irene
Reinholz Botelho, Roberto Reinholz, Marialda Merlos Reinholz e Eduardo Hurtado Botelho, objetivando um
terreno situado à Rua L, lote 24, quadra C, Jardim Recanto do Morumbi, no 30º Subdistrito Ibirapuera,
medindo 12,00 metros de frente para a Rua L, confronta pela direita de quem desta rua olha para o terreno,
com o lote 23, onde mede 25,00 metros, pela esquerda com o lote 25, onde mede 25,00 metros; pelos fundos
com o lote 11, onde mede 10,00 metros, encerando a área total de 275,00 metros quadrados- contribuinte n°
170.034.0023-4. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/
41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo-SP.  J - 05 e 06/03

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos
que o presente edital virem ou interessar possa que, DARIO PEREIRA DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, maior, motorista, RG nº 44.988.245-7-SSP/SP, CPF nº 360.426.728-
51, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Simão Lopes, nº 629, Vila Moraes, fica
intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 07 (sete) prestações em
atraso, vencidas de 17/08/2020 a 17/02/2021, no valor de R$30.401,83 (trinta mil,
quatrocentos e um reais e oitenta e três centavos), e respectivos encargos atualizado
na data de hoje no valor de R$30.464,07 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e quatro
reais e sete centavos), que atualizado até 18/07/2021, perfaz o valor de R$49.887,46
(quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos),
cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição
do imóvel localizado na Rua Paulo Moraes, s/nº, esquina com a Rua Sebastiano
Mazzoni, casa assobradada nº 10 do Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros,
na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Público” devidamente registrado sob n° 7 na
matrícula nº 203.112. O p agamento 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. Fica o devedor desde já advertido 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 do fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 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, 02
de março de 2021. O Oficial. 04, 05 e 06/03
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NOGUEIRA PEGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ nº 23.019.505/0001-01
AVISO DE CONVOCAÇÃO

Ficam os sócios da sociedade Nogueira Pegas Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
CNPJ 23.019.505/0001-01, com sede na cidade e estado do SP, na R. Campo Verde, 61, 9º e 10º 
andares, Jd. Europa, CEP 01456-010, CONVOCADOS, nos termos da Cláusula 18ª, do Contrato Social 
da sociedade, para a realização de Reunião de Sócios, a se realizar na sede da sociedade, no dia 
19/03/2021, em 1ª convocação às 10h e segunda convocação às 11h, para tratar da exclusão do sócio 
Fabio Rodriguez Pegas em razão (i) de seu total e completo afastamento da sociedade; (ii) total quebra 
do affectio societatis; (iii) de sua situação ser prejudicial à sociedade; (iv) facultar a referido sócio 
apresentação de argumentos que impeçam a sua exclusão, os quais serão apreciados na Reunião, 
pelo que se mostra imperioso o seu comparecimento para exercício do direito de defesa. Todos os 
detalhes e os documentos da sociedade e que suportam o quanto a ser debatido na referida Reunião 
encontram-se à disposição de qualquer sócio na sede da sociedade, podendo ser encaminhados via 
eletrônica por qualquer dos administradores, se assim for requerido pelo sócio. SP, 08/03/2021. 
Nogueira Pegas Empreendimentos Imobiliários Ltda. Sócias Administradoras.
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O.A.X.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (em organização) Extrato da Ata da Assembleia Ge-
ral de Constituição - Data, Hora e Local: 13/10/2020, às 10:15h, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, São 
Paulo/SP. Quórum: Presença dos Fundadores da Sociedade. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti - Presidente, Cleber Faria 
Fernandes - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de 
integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma 
de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações por unanimidade: (a) constituir a 
O.A.X.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724 - 7º an-
dar, conjunto 77; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, 
o Estatuto Social da Companhia; (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta as-
sembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual 
que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2021. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analis-
ta, residente e domiciliada em São Paulo/SP, RG 7.743.932-6 SSP/SP, CPF 764.868.778-04, para o cargo de diretora. 
Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 23.360.684-1 
SSP/SP, CPF 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do 
disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 13/10/2020. Sueli 
de Fátima Ferretti - Presidente e Diretora Eleita, Cleber Faria Fernandes - Secretário e Diretor Eleito. Visto do Ad-
vogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553, JUCESP NIRE 3530056218-6 em 23/12/2020.

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Cumprimento desentença (0039058-40.2019.8.26.0100) -  
Proc. Principal: 1111663-06.2015.8.26.0100. A Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, Juíza de Direito da 45ª Vara Cível 
- Foro Central Cível. Faz Saber a Katia Zanchet, CPF 952.033.460-20, que nos autos de Procedimento Comum 
requerida por Condomínio Edifício The Privilege, procedeu-se a penhora do apartamento nº 1.906, localizado 
no 9º andar ou 13º pavimento do Edifício The Privilege Flat, situado na Avenida Macuco, nº 595, Indianópolis 
- 24º Subdistrito, objeto da matrícula nº 194.826 do 14º CRI/SP. Estando a executada em lugar ignorado, foi 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009459-10.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ALEXANDRE DE SOUSA PIMENTEL, CPF 337.368.368-80, que Banco Bradesco S/A ajuizou uma Ação 
de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 110.845,32 (jan/2018), referente ao saldo devedor da Cédula de 
Crédito Bancário nº 895.719. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 

para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017397-45.2020.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos Eventuais Su-
cessores do ESPÓLIO DE MARIA BELO DE AGUIAR, RG 7.523.214, CPF 01147518890, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano do Estado de São PauloCDHU, alegando em síntese: que a ré descum-
priu o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irre-
gular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. 
Encontrando-se os Eventuais Sucessores do espólio 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 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Se-
rá o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021. 
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Última rodada da fase classificatória
terá seis partidas no sábado
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Superliga Banco do Brasil 20/21

Vedacit Vôlei Guarulhos
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A edição 2020/2021 da Su-
perliga Banco do Brasil mascu-
lina de voleibol chega em mo-
mento decisivo com a realização
da décima primeira rodado do
returno, última da fase classifi-
catória da competição. No sába-
do (6) todos os 12 clubes entram
em ação em seis partidas. O des-
taque fica por conta do jogo en-
tre EMS Taubaté Funvic (SP) e
Sada Cruzeiro (MG), dois gigan-
tes do vôlei nacional, que se en-
frentam às 19h, no ginásio do
Abaeté, em Taubaté (SP), com
transmissão do SporTV 2.

Apesar de o resultado não
mudar a posição dos clubes na
tabela, o jogo por si só mexe com
a torcida por se tratar de um clás-
sico com um histórico recente
de partidas decisivas. O duelo
decidiu quatro edições da Super-
copa (2015, 2016, 2019 e
2020), a Copa Brasil 2021 e a
temporada 16/17 da Superliga.
Com grandes nomes em ambos
os elencos, a promessa é de um
confronto acirrado.

Anfitrião da vez, o EMS Fun-
vic Taubaté é o segundo coloca-
do com 52 pontos em 20 jogos
disputados, com 18 vitórias. O
técnico da equipe paulista, o ar-
gentino Javier Weber, espera um
jogo duro, e pretende colocar o
que tem de melhor em quadra já
de olho nas fases seguintes. O
treinador quer acertar alguns de-
talhes e aumentar o ritmo de jogo
de alguns titulares que ficaram de
fora nas últimas rodadas.

“Vamos entrar com força to-
tal. Pode ser um jogo que o re-
sultado não mude nada na tabela,
mas é uma oportunidade de nos
prepararmos para os play-offs.
São duas equipes fortes, candi-
datas ao título. Acredito que te-
remos uma partida dura pela
frente, por isso vamos com o que
temos de melhor. Queremos cor-
rigir alguns detalhes em quadra,
algumas situações de quadra. Va-
mos aproveitar esta partida para
colocar mais ritmo entre os ti-
tulares antes que comece a fase
eliminatória”, contou Weber.

O Sada Cruzeiro, equipe vi-
sitante no confronto deste sába-
do, é o líder isolado da competi-
ção com 60 pontos e 20 vitórias
em 21 jogos. O único revés do
time mineiro foi no clássico re-
gional contra o Minas Tênis Clu-

be (MG), no dia 15 de novem-
bro, pela quarta rodada do turno.
Com a boa campanha até aqui, a
equipe celeste garantiu a primei-
ra colocação geral. Para o pon-
teiro Rodriguinho, do Sada Cru-
zeiro, a partida em Taubaté será
uma oportunidade de rodar mais
o elenco e preparar melhor os
atletas para a fase decisiva que se
aproxima.

“Agora temos que aproveitar
para fazer mais um jogo forte
antes da fase final e, com essa
vantagem, ainda podemos rodar
o elenco e dar oportunidade para
atletas que não tiveram a chance
de fazer jogos mais pesados. As-
sim, deixamos todo mundo afi-
nado para, quando for necessá-
rio, estarem todos preparados.
Acho que a nossa equipe foi cres-
cendo com o passar da tempora-

da, tivemos momentos de irregu-
laridade no início, mas fomos
bem consistentes no segundo tur-
no. Erramos menos, fizemos um
trabalho mais sólido e isso pos-
sibilitou chegarmos aqui como
estamos agora”, comentou Ro-
driguinho.

Outros jogos da rodada
Com a reta final da fase clas-

sificatória, e todos os times em
ação no mesmo dia, não faltará
emoção no sábado que começa
com o duelo entre o Vôlei UM
Itapetininga (SP) e o Azulim/Ga-
barito/Uberlândia (MG), às
16h30, no ginásio Ayrton Senna
da Silva, em Itapetininga (SP).

Às 19h, duas partidas simul-
tâneas. O Vôlei Renata (SP)
mede forças com o Caramuru
Vôlei (PR), no ginásio do Taqua-
ral, em Campinas (SP). E ainda o
confronto entre Vedacit Vôlei
Guarulhos (SP) e o Sesi-SP, no
ginásio da Ponte Grande, em
Guarulhos (SP).

Completam a rodada a parti-
da na Arena minas, em Belo Ho-
rizonte (MG), entre Minas Tênis
Clube (MG) e Montes Claros
América Vôlei (MG), às 20h.
Mesmo horário do jogo em Blu-
menau (SC) entre Apan/Eleva/
Blumenau (SC) e Pacaembu Ri-
beirão (SP), no ginásio Sebasti-
ão Cruz.  Os cinco jogos serão
transmitidos com exclusividade
do pay-per-view do Canal Vôlei
Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Após anunciar o contrato
como piloto reserva e de tes-
tes da Haas na F1 e confir-
mar a participação nos ovais
da Indy em 2021, Pietro Fit-
tipaldi está confirmado nas
seis provas de endurance da
temporada 2021 da Europe-
an Le Mans Ser ies  pela
equipe Algarve Pro Racing e
vai disputar também as 24
Horas de Le Mans.

O piloto brasileiro es-
treou na NASCAR Whelan
All-American Series em
2011, mas se mudou para a
Europa para seguir a carreira
de monopostos. Entre suas
conquistas mais notáveis, es-
tão as vitórias no campeona-
to da Fórmula Renault Ingle-
sa, MRF Challenge e o título
da World Series Formula V8
3.5 em 2017. Tais sucessos
abriram portas na F1, com o
jovem piloto brasileiro assu-
mindo o papel de piloto ofi-
cial de testes e reserva da
Haas F1 Team.

Fittipaldi participou da
pré-temporada e dos testes
para Jovens Pilotos da F1, e
fez sua estreia oficial ainda
em 2020 pela Haas nos Gran-
des Prêmios de Abu Dhabi e
do Sakhir, substituindo Roma-
in Grosjean. Embora continue
com Haas como piloto reser-
va neste ano, o brasileiro tam-
bém se comprometeu por uma
temporada completa da Euro-
pean Le Mans Series (ELMS)
com a G-Drive Racing, ope-
rada pela Algarve Pro Racing.

“Estou muito feliz por ter
a oportunidade de competir
em 2021 na European Le
Mans Series com a G-Drive
Racing, operada pela Algarve
Pro Racing, e também reali-
zar o sonho de correr nas 24
Horas de Le Mans” disse Fit-
tipaldi.

“Será minha primeira cam-
panha com LMP2 e estou re-
almente ansioso por isso, es-
pecialmente porque minha fa-
mília tem um histórico muito
forte em corridas de carros
esportivos de endurance; meu
primo Christian (Fittipaldi)
venceu três vezes nas 24 Ho-
ras de Daytona e meu tio Max
(Papis) tem duas vitórias de

Pietro Fittipaldi
disputa EMLS e 24
Horas de Le Mans

com G-Drive Racing
Em 2021, a equipe campeã G-Drive Racing, operada
pela Algarve Pro Racing, buscará o título da categoria
Pro-Am na European Le Mans Series (ELMS) com John
Falb, Pietro Fittipaldi e Rui Andrade
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Daytona em seu nome, então
eles certamente serão capa-
zes de dar bons conselhos”.

“Tenho muita experiência
em carros de fórmula, mas
também corri e testei carros
de corrida com cockpit fe-
chado - fui o estreante mais
rápido em um teste de final
de temporada no Porsche
919 Hybrid LMP1. No entan-
to, sempre levo as coisas pas-
so a passo porque cada car-
ro requer um estilo e abor-
dagem diferente e pode le-
var algum tempo para se
adaptar. O meu primeiro tes-
te com a Algarve Pro Racing
vai acontecer muito em bre-
ve e estou muito entusias-
mado. Esta temporada vai ser
uma experiência diferente e
vai ser muito bom trabalhar
com o John (Falb) e o Rui
(Andrade)”, diz Pietro.

Andrade deu boas-vindas
ao novo companheiro de
equipe. “Estou realmente an-
sioso para entrar na Le Mans
Series Europeia de 2021. Pi-
etro (Fittipaldi) é uma con-
tratação fantástica porque ele
é muito rápido e, sendo um
cara tão bom, a química será
ótima. Eu conheço cada um
dos circuitos do calendário
do ELMS muito bem, tendo
competido ou testado em to-
dos eles, e embora o objeti-
vo principal seja vencer a
classe Pro-Am, alcançar pó-
dios seria incrível para toda
a equipe”.

Falb continua na Algarve
Pro Racing pela terceira tem-
porada consecutiva e também
destacou a chegada de Pietro.
“Estamos empolgados para
entrar em Barcelona e damos
as boas-vindas a Pietro (Fit-
tipaldi) na equipe. Pietro já
começou a trabalhar e adici-
onou uma expertise nova e
empolgante ao carro #25.
Suas excelentes performan-
ces na F1, IndyCar e catego-
rias de base irão garantir que
nossa equipe tenha tudo o que
é necessário para vencer, e a
adição da categoria Pro-Am
garante que possamos ter su-
cesso regularmente, embora
estejamos almejando a vitó-
ria geral”.

Cacá Bueno completa maratona de corridas
em 2021 ao confirmar terceira categoria

Após confirmar a participa-
ção em duas categorias impor-
tantes do automobilismo brasi-
leiro em 2021, o experiente
Cacá Bueno também correrá
nas provas de Endurance do
Porsche Carrera Cup nesta
temporada. O pentacampeão da
Stock Car formará dupla com
Marcelo Franco pelo segundo
ano consecutivo e buscará o tí-
tulo após bom desempenho com
pódios em 2020 na categoria.

“Estou muito confiante pelo
ótimo entrosamento que te-
nho com o Marcelo. É muito
especial anunciar mais uma
categoria para esta tempora-
da, será a terceira que vou cor-
rer no ano e fico muito feliz
com mais essa oportunidade.
Duas era pouco, três é bom.
Fomos super bem na tempo-
rada passada com dois segun-
dos lugares, no Velocitta  e em
Interlagos, e não fosse o abando-

no em Goiânia, brigaríamos
pelo título. Neste ano, a inten-
ção é lutar pelo campeonato
novamente e vamos em busca
disso em um ano de grande des-
taque da Porsche, de volta à TV
aberta na Band e seguindo com
Sportv”, diz Cacá.

Competindo na Porsche des-
de 2016, Cacá foi vice-campeão
do Endurance em 2019 na cate-
goria 4.0 GT3 e foi o quarto co-
locado na classe Sport em 2020.
Nesta temporada, o campeonato
terá novamente três etapas com
corridas de longa duração, sen-
do elas em Goiânia, em Portugal
e em Interlagos.

Pentacampeão da Stock Car,
Cacá agradece o apoio dos patro-
cinadores que tornaram este so-
nho possível mais uma vez.

“Depois de anunciar meu 20º
ano na Stock Car e o Endurance
Brasil, será muito legal dar essa
continuidade na parceria com o
Marcelo. Contaremos com o
apoio de iCarros, Paraflu, Itaú,

Red Bull e Moss, que estão acre-
ditando muito no nosso projeto
de corridas em 2021, então só
tenho a agradecer e vamos dar o
nosso máximo para retribuir na
pista. Serão 21 corridas no ano
em três categorias diferentes,
uma verdadeira maratona de pro-
vas”, diz Cacá.

Marcelo Franco destacou
mais um ano de parceria com
Cacá. “Para mim é uma grande
honra acelerar ao lado de um
piloto tão completo quando o
Cacá, simplesmente o maior
vencedor em atividade da Sto-
ck Car. Tenho certeza de que
juntos podemos brigar pelo títu-
lo da Porsche Endurance Series”,
diz Franco.

A primeira etapa do Porsche
Endurance está marcada para o
dia 24 de julho, em Portugal. A
segunda prova será disputada em
Goiânia em 16 de outubro, en-
quanto o Autódromo de Interla-
gos será o palco da decisão da
categoria em 4 de dezembro.
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Depois de oito anos, Marcelo Melo volta a
jogar uma partida de simples, em Doha
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O mineiro Marcelo Melo
está no Catar para a disputa de
duplas do ATP 250 de Doha, a
partir desta segunda-feira (8), ao
lado do holandês Jean-Julien
Rojer. E, neste sábado (6), vive-
rá um momento diferente e es-
pecial: voltará a jogar uma parti-
da de simples em um torneio ofi-
cial após oito anos. Melo entrou
no qualifying da chave de sim-
ples em Doha e enfrentará, às 6h
(horário de Brasília), o alemão
Tim Puetz, também duplista, de
33 anos, número 55 do mundo.

Melo – que é o atual número
11 do ranking mundial individual
de duplas – não disputa uma cha-

ve de simples desde 2013. Nes-
se ano, jogou na grama de
Queen’s, em Londres, vencendo
dois jogos e parando na rodada
final do quali.

“Será um prazer enorme vol-
tar a jogar simples. Passei para
as duplas há tanto tempo, tenho
saudades de uma partida de sim-
ples. Foram poucas vezes que
joguei desde então. Será um mo-
mento especial de poder estar
voltando a disputar um torneio
oficial. Com certeza, vou entrar
e fazer o meu melhor e quero
aproveitar esse momento”,
afirma Marcelo, que tem o pa-
trocínio de Centauro, BMG e

Itambé, com apoio da Volvo,
Head, Voss, Foxton, Asics, Bol-
sa Atleta e Confederação Bra-
sileira de Tênis.

Se vencer no sábado, Melo

terá pela frente, no domingo (7),
o esloveno Blaz Rola (161 no
ranking de simples), bye na pri-
meira rodada, em busca da vaga
na chave principal.
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Importados

SUVs da Lexus chegam com
mais tecnologia e segurança

Os SUVs 2021 de luxo da Lexus estão
disponíveis em toda a rede de concessionári-
as. A marca trouxe novidades em segurança
e tecnologia para o RX 450h e o NX 300h,
sendo comum o Lane Trace Assist (LTA),
que auxilia o motorista caso o veículo avance
sem seta para outra faixa, e o alerta sonoro e
visual para uso dos cintos traseiros, itens es-
tes que auxiliam na condução e na proteção
do motorista e também dos demais ocupan-
tes do veículo.

Já o RX 450h 2021 também contará com
o sensor de pressão dos pneus, o que deixa o
SUV ainda mais completo. E o NX 300h será
equipado com o Assistente de Estacionamento
Ativo da marca (ICS).

RX 450h
Disponível em duas versões, Luxury com

7 lugares e F-Sport, o moderno RX 450h 2021
reforça os atributos da marca Lexus com um
design refinado e estiloso, mais segurança
para os ocupantes e uma experiência ao diri-
gir ainda mais prazerosa.

O sistema Lexus Hybrid Drive combina,
no RX 450h, um potente motor a gasolina de
ciclo Atkinson com outros dois elétricos. A
configuração utilizada é um motor seis cilin-
dros em V, de 3.5L com potência de 262cv a
6.000 rpm e torque de 34,2 kgfm a 4.200 gi-
ros, e dois elétricos – um dianteiro de 167cv
e torque de 33,5 kgfm, e outro traseiro de
68cv e 14,2 kgfm de torque –, que, combina-
dos ao propulsor a combustão, rendem 313cv
de potência total e oferecem economia de
combustível, desempenho na medida e baixo
nível de emissões para um veículo desse por-
te.

Já a dirigibilidade do SUV conta com
uma central de controle do sistema híbrido
mais sofisticada, capaz de transmitir a sen-
sação e a potência do motor a gasolina. A
bateria de níquel-hidreto metálico está estra-
tegicamente instalada embaixo do assento
traseiro, o que garante mais espaço no porta-
malas.

O RX 450h conta com transmissão Hy-
brid Transaxle. Esse tipo de transmissão pro-
porciona aceleração mais linear, que reduz
ou aumenta continuamente as marchas, de
acordo com a demanda do motor, sem des-
perdiçar energia, contribuindo para a eficiên-
cia de combustível.

O RX 450h ainda vem equipado do siste-
ma de tração All-Wheel Drive, que direciona
automaticamente a força para duas ou qua-
tro rodas, conforme a necessidade do condu-
tor, melhorando a tração em diferentes tipos
de terreno.

Na parte interna do Lexus RX 450h na
versão Luxury, os bancos do motorista e do

passageiro dispõem de regulagem elétrica
para 14 posições e memória para até três
perfis. Já na versão F-Sport, ambos os ban-
cos contam com 10 posições de ajustes e
memória para também até três perfis apenas
para o motorista. No computador de bordo,
com tela TFT colorida de 4,2", o motorista
conta com informações de consumo instan-
tâneo, consumo médio, autonomia, velocida-
de média, temperatura externa, indicador de
marcha, informações de áudio, entre outras.

Composto por sete alto-falantes, quatro
tweeters e um subwoofer, o sistema multimí-
dia da Lexus garante áudio com qualidade
incomparável, compatível com CD, DVD
player, Bluetooth, TV digital, espelhamento
de celulares com Android Auto, Apple Car-
Play, tudo isso reunido numa tela LCD sensí-
vel ao toque de 12,3" polegadas.

O RX 450h conta com 10 airbags, con-
trole de tração e estabilidade, bem como as-
sistente de partida em rampas. Completam o
pacote de segurança os sensores de estacio-
namento dianteiro e traseiro, sistema ISO-
FIX para fixação de assento infantil, disposi-
tivo de alerta em caso de esquecimento de
pessoa ou objeto no interior do veículo, além
de câmera de ré para o RX 450h versão F-
Sport e câmera 360º para a versão Luxury.

NX 300h
Disponível nas versões Dynamic, Luxu-

ry e F-Sport, o NX 300h 2021 da Lexus che-
ga ainda mais seguro e tecnológico, o que
reforça os já conhecidos atributos da marca,
como uma experiência de dirigir mais praze-
rosa e segurança para os ocupantes. O mo-
delo agora conta com assistente de estacio-

namento ativo (ICS), Sistema de Saída de
Faixa (LTA) e alertas sonoro e visual para o
uso dos cintos traseiros.

Além disso, o NX 300h combina dois
motores – um a gasolina de 2.5L de quatro
cilindros 16V e um elétrico síncrono de ímã
permanente que propicia melhor relação peso/
potência e maior eficiência. O motor a com-
bustão tem potência de 155cv a 5.700 rpm e
torque de 21,4 kgfm a 4.400 giros. O elétrico
gera, isoladamente, 143cv de potência e tor-
que de 27,53 kgfm. Juntos, os dois motores
resultam em potência combinada de 200cv.

Já a central de controle do sistema híbri-
do do NX 300h segue demais produtos da
linha Lexus, mais sofisticada e capaz de
transmitir a sensação e a potência do motor
a gasolina padrão. O sistema Lexus Hybrid
Drive combina o prazer de dirigir com um
potente motor a gasolina com a economia
proporcionada pelo motor elétrico, oferecen-
do uma experiência de condução extrema-
mente confortável e silenciosa, combinando
desempenho, eficiência de combustível e re-
dução na emissão de gases poluentes.

Para aprimorar ainda mais a experiência
de condução, o NX 300h conta com a mes-
ma transmissão Hybrid Transaxle que equi-
pa os demais modelos da Lexus, reconheci-
da por contribuir para a eficiência de com-
bustível.

Além disso, o utilitário ainda dispõe de
sistema de tração All-Wheel Drive, que dire-
ciona automaticamente a força para duas ou
quatro rodas, conforme a necessidade do
condutor, melhorando a tração em diferentes
tipos de terreno.

Todas as versões contam também com
os modos de condução Normal; Eco, para
priorizar a economia de combustível; Sport,
para uma condução mais esportiva e ágil; e
EV, sem consumo de combustível e sem emis-
são de poluentes. Na versão F-Sport, o mo-
delo acrescenta o modo SPORT+, com con-
figuração que transmite maior sensação de
dirigibilidade esportiva.

Entre os principais itens e equipamentos
que contribuem para elevar a percepção, o
conforto e a conveniência a bordo do NX 300h,
destacam-se a tela de LCD para o sistema
multimídia exclusivo da Lexus, com 10,3’’ para
as versões Luxury e F-Sport e 8’’ para a Dy-
namic. O sistema multimídia é compatível com
TV digital (nas versões Luxury e F-Sport),
rádio AM/FM, DVD player, CD-R/RW, MP3,
WMA, sistema Bluetooth® com microfone e
amplificador, além de Android Auto e Apple
CarPlay. A câmera de ré com linhas guias se-
gue na versão Luxury enquanto a F-Sport tem
câmera 360°.

As três versões ainda contemplam siste-
ma de ar-condicionado dual zone digital,
Smart Entry System e acionamento do motor
por meio do Start Button. Nas versões Luxu-
ry e F-Sport, o motorista conta ainda com a
tecnologia hands free para abertura do por-
ta-malas, que funciona por meio de sensores
que detectam o movimento das mãos.

Desde a versão Dynamic, o retrovisor
interno é eletrocrômico e os espelhos exter-
nos contam com regulagem elétrica, rebati-
mento automático, sistema de aquecimento e
indicadores de direção. As funções antiofus-
cante e tilt down estão disponíveis nas ver-
sões Luxury e F-Sport.

O banco do motorista dispõe de regula-
gem elétrica para 10 posições e oito para o
passageiro da frente. Na segurança, o NX
300h conta com oito airbags, controle de
tração e estabilidade, bem como assisten-
te de partida em rampas. Completam o pa-
cote os sensores de estacionamento di-
anteiro e traseiro, sistema ISOFIX para fi-
xação de assento infantil, além de câmera de
ré que pode variar de configuração confor-
me o modelo.

Com o objetivo de aprimorar a experiên-
cia de conectividade dos clientes, a Lexus
oferece os sistemas Android Auto e Apple
CarPlay, tanto no RX 450h como no NX 300h
2021. Com interface simples e intuitiva, é
possível espelhar os principais aplicativos de
um smartphone e utilizá-los no painel do veí-
culo. Entre eles, estão Google Maps, Waze,
Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das
funções de ligação e mensagens de texto ori-
ginais de cada sistema.

LSS (Lexus Safety System)
O RX 450h e o NX 300h possuem tec-

nologias de segurança ativa para auxiliar os
condutores. São elas:

• Sistema de Saída de Faixa (LTA):
novidade na linha 2021, o sistema entra auto-
maticamente em ação e avisa o motorista com
sinal sonoro ou vibração no volante para cor-
rigir o curso sempre que ultrapassar as mar-
cações da pista.

• Sistema de Colisão Frontal (Pre-
Crash): suporte na prevenção de colisão e
danos por meio de alertas sonoros. Se ne-
cessário, ativa automaticamente o sistema de
frenagem (acima de 20 km/h).

• Farol Alto Automático (AHB): siste-
ma composto por uma câmera a bordo para
detectar os faróis dos veículos que se aproxi-
mam e os faróis traseiros dos veículos na fren-
te, alternando entre alto e baixo para evitar o
ofuscamento do motorista à frente e na mão
contrária.

• Blind Spot Monitor: monitor de pon-
to cego que identifica veículos que estão fora
do campo de visão do motorista e emite aler-
tas por meio de aviso no retrovisor externo
do veículo.

• Rear Cross Traffic Alert: dispositivo
que emite aviso sonoro, informando o moto-
rista sobre a presença de tráfego na traseira
do veículo.

• Controle de Cruzeiro Adaptativo
(ACC): utiliza laser, radar, câmeras ou uma
combinação desses sistemas para manter
distância constante e segura em relação
ao carro da frente. O sistema ainda dimi-
nui ou aumenta automaticamente a velo-
c idade (acima de 40 km/h) de acordo com o
tráfego.

As cores externas disponíveis para o RX
450h são: Cinza Titânio, Cinza Mercúrio, Preto
Grafite, Vermelho Coral e Azul Royal. As
cores exclusivas da versão F-Sport são: Bran-
co Super Nova e Azul Olímpio, enquanto a
Luxury tem as cores exclusivas Branco Sô-
nico e Marrom Âmbar. Internamente, as op-
ções de cores para a versão F-Sport são:
Preto F-Sport; Preto com Branco F-Sport e
Granada F-Sport. Para a versão Luxury: Pre-
to, Caramelo e Bege.

Para o NX 300h as cores externas são:
Branco Sônico, Preto Grafite, Cinza Mercú-
rio, Cinza Titânio, Prata Platinum, Vermelho
Coral, Marrom Âmbar e Azul Meteoro. As
cores Azul Olímpio e Laranja Lava são ex-
clusivas para a versão F-Sport.

Nas partes internas as cores são: preta
(Dynamic), bege, preta e caramelo (Luxury)
e branca com preto, preta ou granada com
preto (na versão F-Sport).

Novo Q5 e o inédito Q5
Sportback estão em pré-venda

O novo Audi Q5 está em pré-venda no
Brasil com atualizações exclusivas na ver-
são SUV e a inédita carroceria Sportback.
Com visual renovado, o modelo traz controle
de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros LED
Matrix, lanternas com três tipos de assinatu-
ras exclusivas, carregador de celular por in-
dução, display com tela sensível ao toque,
tecnologia de assistência elétrica de 12v, sus-
pensão Multlink e a icônica tração quattro
com tecnologia ultra.

Os novos Q5 e Q5 Sportback podem ser
configurados no site oficial da marca e durante
a pré-venda terão condições especiais: em fe-
vereiro o Q5 foi comercializado por R$ 279.990,
enquanto o Q5 Sportback por R$ 335.990 – os
valores especiais foram para a modalidade ven-
da direta. Ambos estão disponíveis nas versões
S line e S line Black, sendo que para o Q5 há
ainda a versão Prestige.

Com a renovação do veículo, os desig-
ners da Audi enfatizaram ainda mais a rela-
ção entre os SUVs da marca. A nova grade
Singleframe octogonal agora está mais larga
e as entradas de ar laterais aumentaram de
altura, ganhando formatos trapezoidais.

Já o inédito Audi Q5 Sportback, além da
grade Singlaframe octogonal e faróis LED
Matrix de série, possui um design especial, que
oferece uma aparência dinâmica e poderosa
com muita elegância e esportividade. Uma li-
nha lateral contínua e elegante enfatiza as ro-
das e valoriza a tração quattro, enquanto o
desenho das portas demonstra estabilidade e
robustez alinhado com uma inclinação para
baixo, de modo que a terceira janela lateral se
estreita acentuadamente para trás.

No interior, a tela central conta com o
novo display MMI, agora sensível ao toque,
que funciona como o ponto focal do painel de
instrumentos e está ligeiramente inclinado em
direção ao motorista. As informações são
projetadas na tela de alta resolução com 10,1
polegadas. Os gráficos são minimalistas e a
estrutura do menu é intuitiva e planejada para
toda a linha de veículos da marca, presente
agora em toda a gama de veículos SUV da
Audi. Com o novo MMI, o controle giratório
no console do túnel central dá lugar a um es-
paço de armazenamento de objetos próximo

à manopla do câmbio. O modelo conta ainda
com carregador de smartphone por indução
para os aparelhos compatíveis com a tecno-
logia.

O modelo ainda conta com o Audi Virtu-
al Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três
modos de apresentações diferentes, posicio-
nado logo atrás do volante multifuncional. As
rodas são de liga-leve de 19" e 20" depen-
dendo da versão.

A tecnologia de iluminação OLED de últi-
ma geração está disponível como opcional tan-
to para o SUV quanto para o Sportback. OLE-
Ds são diodos orgânicos emissores de luz ex-
tremamente eficientes que geram uma ilumi-
nação detalhada. Diferentemente dos LEDs
convencionais, eles consistem em um materi-
al orgânico e pastoso, no qual ao se aplicar
uma tensão suas moléculas emitem fótons.
Através desse processo a superfície é então
iluminada. Cada lanterna traseira é composta
por 3 elementos luminosos, que são bem finos.
Os OLEDs são divididos em diversos segmen-
tos comutáveis e únicos, e com um arranjo
tridimensional possibilita diversos desenhos de
luzes.

Três diferentes assinaturas de luzes tra-
seiras estão disponíveis no Audi Q5 e Q5
Sportback. Ao mudar o modo de seleção do
Audi drive select para “Dynamic”, as luzes
mudam para uma assinatura esportiva. O clus-
ter de luz traseira OLED também é equipado
com detecção de proximidade: se uma pes-
soa se aproxima do veículo pela parte trasei-
ra, a menos de dois metros, todos os seg-
mentos OLED acendem. Quando o carro
começa a se mover, ele retorna para a assi-
natura de luz original.

Controle de cruzeiro adaptativo
Outra tecnologia presente no Audi Q5 e

Q5 Sportback é o sistema de controle de cru-
zeiro adaptativo com aviso de saída de faixa
que garante grande conforto principalmente
quando o Audi Q5 é conduzido em viagens
de longas distâncias. O controle de cruzeiro
adaptativo auxilia o motorista a manter a ve-
locidade ou a distância do veículo a sua fren-
te. Quando um veículo posicionado na frente
é reconhecido, a tecnologia pode tanto ace-
lerar como frear o veículo, dentro do limite

do sistema.
Já o aviso de saída de faixa auxilia o

motorista a evitar uma troca de forma não
intencional. Se o sistema estiver ativo e pre-
parado, as faixas de rolagem forem reconhe-
cidas pelo sistema e o motorista não tiver
acionado a luz de indicação de direção, então
o aviso de saída de faixa auxiliará o condutor
a voltar para a faixa de rolagem, acionando o
volante na direção contrária. Também é pos-
sível ativar uma vibração do volante, caso o
motorista deseje. Essa funcionalidade está
disponível a partir de cerca de 60 km/h.

Motor 2.0 TFSI e tração quattro
O premiado motor 2.0 TFSI equipa as

versões dos novos Q5 e Q5 Sportback. Os
modelos são ajustados para entregar 249 cv
de potência e torque de 370 Nm. A transmis-
são de ambos é a S tronic de dupla-embrea-
gem e sete velocidades que oferece rápida
troca de marchas. Os modelos possuem ve-
locidade máxima de 237 km/h e aceleram de
0 a 100 km/h em 6,3 segundos.

Os novos Audi Q5 e Q5 Sportback con-
tam ainda com o eficiente sistema de assis-
tência elétrica, composto por uma bateria de
íons de lítio e um alternador de correia (BAS)
em um sistema elétrico primário de 12 volts.

A tração quattro com tecnologia ultra, de
série em todas as versões, direciona o torque
exclusivamente para as rodas dianteiras em
condições normais de direção. No momento
em que a tração nas quatro rodas é necessá-
ria, duas embreagens ativam instantaneamen-
te o eixo traseiro.

Direção, transmissão e gestão do motor
estão igualmente integradas no Audi drive
select, com possibilidade de seis modos de
direção: auto, efficiency, comfort, dynamic,
offroad e individual.

Os novos Audi Q5 e Audi Q5 Sportback
ainda contam com opcionais exclusivos. Para
as versões S line e S line Black, é possível
incluir head-up display, estribo e rodas de liga-
leve 20". Para a versão S line Black ainda é
possível adicionar lanternas traseiras com
tecnologia OLED, pacote exterior carbono e
sistema de som Bang & Olufsen. Os mode-
los já estão em pré-venda e podem ser confi-
gurados pelo site oficial da marca.

O VW Sign&Drive, serviço de assinatu-
ra com contratação on-line criado para aten-
der a maneira contemporânea de consumir
carros, ganha mais um modelo da Volkswa-
gen em seu portfólio: o VW Nivus. Com seu
design inovador, novos conceitos de conecti-
vidade, tecnologias e segurança, o primeiro
‘smart car ’ do País.

Além de T-Cross, Tiguan, Jetta e Vir-
tus, a Volkswagen do Brasil, em parceria
com a Volkswagen Financial Services e
Assobrav, inclui o VW Nivus Highline.
Atualmente, o VW Sign&Drive está dis-
ponível no estado de São Paulo, com pla-
nos para expandir para outras praças ainda
este primeiro semestre.

O programa VW Sign&Drive permite
que o cliente assine de forma digital, no web-
site da VW, o serviço por um período de um
ou dois anos (a depender do modelo escolhi-
do) e possa usufruir um veículo Volkswagen.
Estão inclusos na assinatura: documentação
(IPVA, licenciamento e emplacamento), se-
guro, manutenção preventiva e franquia de
1.800 km para rodar por mês.

O programa é desenvolvido em parceria
com a Assobrav e com a Fleet Solutions Brasil,

Auto Dicas
Nivus estreia no VW

Sign&Drive

empresa da Volkswagen Financial Services
que atua na terceirização e gestão de frotas.
Esta fase piloto do programa tem duração
até o fim dos estoques.

É possível contratar o serviço de duas
formas: on-line ou presencialmente na con-
cessionária. De forma simples, rápida e digi-
tal, em seis passos o cliente pode assinar seu
VW no www.vw.com.br/signanddrive, basta
1) selecionar o modelo, 2) customizar o pla-
no, 3) se cadastrar, 4) fazer o upload dos do-
cumentos, 5) confirmar os dados e escolher
a concessionária de retirada e, por último, 6)
assinar digitalmente. Após a contratação, a
retirada do veículo é feita na loja selecionada
no final do pedido.

O cliente também pode dirigir-se até uma
concessionária Volkswagen do estado de São
Paulo. Ele contará com a ajuda do vendedor
para indicar os modelos disponíveis e auxiliá-
lo a registrar seu pedido na plataforma VW
Sign&Drive. As revisões periódicas poderão
ser realizadas em qualquer concessionária da
rede Volkswagen. Ao final dos 12 ou 24 me-
ses, o concessionário pode oferecer um novo
contrato de assinatura. Conheça os modelos
que fazem parte do Programa:

Email: autojornal@mastermidia.com.br
Fone: (11) 99681-3549
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