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BNDES anuncia lucro recorde
de R$ 20,7 bilhões em 2020
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões
em 2020, resultante da oferta
pública de ações da Petrobras,
realizada em fevereiro, da venda de ações da Vale e da
Suzano, e das receitas com dividendos de empresas que receberam investimentos. O valor representa uma alta de 17%
em relação ao lucro de 2019:
R$ 17,7 bilhões. Os dados foram apresentados na sexta-feira (12), no Rio de Janeiro, pela
diretoria do banco, em entre-

São Paulo suspende aulas
presenciais por duas semanas
Página 2

PEC Emergencial: Câmara conclui
votação e auxílio pode ser pago logo
Página 4

PGR recorre de decisão
de Fachin que anulou
condenações de Lula

Homens armados de Kaduna, estado do noroeste da Nigéria, raptaram cerca de 30 estudantes de uma faculdade de
silvicultura próxima de uma academia militar na noite da quinta-feira (11), informou na sexta-feira (12) o comissário estadual de Segurança. Página 3

Previsão do Tempo
Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

29º C
19º C

Noite

30º C
19º C

Noite

29º C
18º C

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou na
sexta-feira (12) recurso contra a
decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), que na última segunda-feira (8) anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato.
No recurso, a PGR defende a

Turismo
Compra: 5,49
Venda:
5,72

EURO
Compra: 6,40
Venda:
6,41

peamento aponta um índice de prevalência da infecção pelo novo Coronavírus de 25%, ou seja, um
quarto da população adulta maior
de 18 anos residente no município de São Paulo já teve contato
com o vírus.
Página 2

Ministério da Saúde anuncia
compra de 10 milhões da
vacina Sputnik V

competência da 13ª Vara Federal de
Curitiba para ter julgado os processos em que Lula foi condenado,
motivo pelo qual quer a reversão da
decisão pelo ministro. Página 4
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Itambé/Minas e Brasília
Vôlei fazem primeiro jogo
do playoff neste sábado
Itambé/Minas (MG), líder
da fase classificatória, e Brasília Vôlei (DF), oitavo colocado, estarão frente a frente neste sábado (13) para o
primeiro jogo da série melhor de três do playoff das
quartas de final da Superliga
Banco Do Brasil 20/21 feminina de vôlei. A partida será
disputada às 19h, na Arena
Minas, em Belo Horizonte
(MG), e terá transmissão ao
vivo do SporTV 2.
O Itambé/Minas teve a
melhor campanha na fase de
classificação, com 21 vitórias e uma derrota.
Página 7

Enzo Vidmontiene disputa
etapa do USPKS em Ocala
O jovem Enzo Vidmontiene inicia neste final de semana
uma sequência de corridas importantes nos Estados Unidos.
Um dos grandes nomes do Brasil no kartismo internacional, o
piloto da Team Benik correrá no
United States Pro Kart Series
(USPKS) em Ocala, na Flórida,
na categoria Mini e também utilizará o campeonato como preparação para a decisão do Flo-

rida Winter Tour, que acontece no próximo final de semana na mesma pista.
“Estamos muito animados
para os próximos dias. Serão
duas semanas muito intensas
de corrida e vamos brigar pela
ponta. Vamos trabalhar bastante aqui no USPKS em busca da
vitória e esse final de semana
também servirá como preparação para a final .
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Enzo Vidmontiene
disputa etapa do
USPKS em Ocala

Itambé/Minas teve a melhor campanha na fase classificatória

Stock Car adia 1ª etapa
em função da covid

Noite

Foto/ Duda Bairros

DÓLAR

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), divulgou na
sexta-feira (12), os resultados da
quarta fase do Inquérito Sorológico 2021, realizado com moradores da capital em fevereiro. O ma-

Esporte

Fonte: Climatempo
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res – Abraciclo, o volume é
8,2% superior ao alcançado em
janeiro (53.631 unidades) e
38,6% menor na comparação
com o mesmo mês do ano passado, quando 94.442 motocicletas saíram das linhas de montagem.
Página 3

Prevalência de infecção
pelo novo coronavírus é
de 25% na Capital

Foto/ Wander Roberto

Dezenas de
estudantes
são raptados
em faculdade
no noroeste
da Nigéria

As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial
de Manaus – PIM produziram
58.014 unidades em fevereiro.
Segundo dados da Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simila-

Foto/José Cruz/ABr

Os moradores da cidade
equatoriana de Riobamba se
depararam na quinta-feira (11)
com céus escuros, quando nuvens de cinzas expelidas pelo
vulcão Sangay, situado na região amazônica, se espalharam
e cobriram várias cidades pequenas a oeste.
Página 3

Indústria produz 58 mil
motocicletas em fevereiro

Promotora da Stock Car e da
Stock Light, a Vicar informou na
quinta-feira que em função da situação sanitária na região de Porto Alegre irá adiar a etapa de abertura da temporada 2021 das duas
categorias. A etapa estava agendada para o próximo dia 28 de março, no Autódromo do Velopark. O
novo início da temporada será 25
de abril, data que já estava reservada para a segunda etapa.
“Nosso maior bem é a saúde
de todos. Estávamos 100% preparados para iniciar a tão esperada abertura da temporada 2021 da
Stock Car e Stock Light”, resumiu Fernando Julianelli. Página 7
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Cinzas de
vulcão
escurecem
céu e cobrem
cidades do
Equador

vista com transmissão virtual.
No quarto trimestre de
2020, o BNDES teve lucro líquido de R$ 7,0 bilhões, que,
de acordo com a instituição, é
um desempenho fortemente influenciado pelo resultado de
participações societárias, principalmente as alienações de ações
de Suzano e Vale, cada uma
contribuindo com um lucro líquido de R$ 2,4 bilhões.
Os dados foram apresentados na sexta-feira (12), no Rio
de Janeiro, pela diretoria do
banco, em entrevista com
transmissão virtual. Página 3

O jovem Enzo Vidmontiene
inicia neste final de semana
uma sequência de corridas importantes nos Estados Unidos.
Um dos grandes nomes do Bra-

sil no kartismo internacional,
o piloto da Team Benik correrá no United States Pro
Kart Series (USPKS) em
Ocala, na Flórida.
Página 7
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São Paulo suspende aulas
presenciais por duas semanas
O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou na sexta-feira, (12) a suspensão das
aulas presenciais da rede pública municipal e nas escolas particulares a partir da próxima
quarta-feira (17) até o dia 1º de
abril. Com o feriado prolongado da Páscoa, na prática os estudantes só deverão voltar à sala
de aula no dia 5 de abril, depois
do domingo de Páscoa (4 de
abril).
A antecipação do recesso de
julho na capital paulista complementa a medida que já havia sido

tomada pelo governo de São
Paulo em relação à rede estadual. O governo paulista anunciou
na quinta-feira, (11) um endurecimento da quarentena contra o
novo coronavírus no estado,
com a interrupção das aulas presenciais, fechamento de setores
considerados essenciais e toque
de recolher a partir das 20h. Na
capital paulista, as escolas privadas poderão também antecipar
o recesso ou manter as aulas de
forma remota.
“Essa medida se faz necessária para que a gente consiga

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando uma referência das liberdades possíveis. Twitter @CesarNetoReal ...
Email cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Os 55 vereadores seguirão atendendo a população por telefone, e-mail e pelos meios virtuais, apesar do maior e mais importante Parlamento municipal do Brasil continuar com as portas
fechadas, pra evitar ainda mais contaminações pelas variantes do
Corona vírus (Covid 19)
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
O reeleito Bruno Covas (PSDB), o eleito vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o Secretariado seguem atendendo digitalmente a população da maior cidade do Brasil. De 15 a 30 março
veremos se a população vai respeitar o toque de recolher do quase lockdown contra o Covid 19
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Vai ser bem interessante a deputada Janaína Paschoal voltar a
conviver com a família Bolsonaro, caso o Presidente volte mesmo pro PSL. Talvez seja o que ela precise pra definir se poderá
ser candidata pra deputada na Câmara Federal ou até disputar o
Senado nas eleições 2022
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Quem segue apostando tudo no quase lockdown com toque
de recolher e na vacinação via Coronavac é o Doria (PSDB ‘liberal de centro’). De 15 a 30 março ele não vai recuar das medidas
que possam dar aos hospitais o atendimento aos contaminados
por variações da Covid 19
.
CONGRESSO (SÃO PAULO)
Quem tá abrindo a boca pra pedir o Impedimento do Gilmar
Mendes (Supremo) pelo Senado é o jornalista e cronista esportivo Jorge Nasser (chamado Kajuru), no 1º mandato de senador
por Goiás. Polêmico, tá dizendo que o ministro negocia sentenças. Vamos ver no que vai dar
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Quando o Brasil e o mundo pensam que Bolsonaro vai mudar
de estilo, dependendo do que tá rolando como por exemplo Lula
(PT) poder voltar a ser candidato ao cargo em 2022, o Presidente
surpreende. Sua volta pro PSL é mais uma das coisas que pode
surpreender a todos
.
PARTIDOS (BRASIL)
Caso o Bolsonaro volte mesmo pro PSL, partido pelo qual
foi eleito Presidente 2018, a ideia é que pode haver uma junção
com outras legendas formando um novo partido. Assim, mesmo
que parlamentares saiam da agremiação, outros virão na ‘janela
da infidelidade’ 2022
.
HISTÓRIAS
Em 1989, o ex-governador (Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro) Leonel Brizola - fundador do PDT - esnobou sindicalistas
do ABCD paulista queriam fazer sua campanha Presidencial contra Lula (PT). Tivesse aceito, teria ido ao 2º turno com Collor.
Faltaram cerca de 400 mil votos
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conter o avanço da covid-19 na
cidade”, disse Covas ao fazer o
anúncio. A ocupação das Unidades
de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais municipais está em 82%.
No entanto, um balanço do governo estadual divulgado na última
quarta-feira (10) apontava que
nove hospitais públicos do município estavam com todos os leitos de UTI ocupados e outro só
tinha 5% das vagas disponíveis.
A prefeitura também apri-

morou a metodologia do inquérito sorológico que vem acompanhando a evolução da contaminação na cidade. Além do teste
imunomatográfico que vinha
sendo feito com a coleta de sangue de voluntários, foi realizado o exame Elisa, semelhante ao
usado para detecção do HIV. O
segundo exame foi aplicado nos
casos com resultado negativo na
primeira testagem.
Como resultado, foi verifi-

cado um aumento significativo
no percentual de pessoas contaminadas com o novo coronavírus na cidade. Assim, 25% dos
habitantes da capital paulista já
tiveram contato com o vírus, de
acordo com o inquérito.
A prevalência é maior na zona
sul da capital (28,6%) e menor
na parte centro-oeste (19,4%).
Nas zonas leste e norte o percentual de contaminados ficou
em 26%.

Entre a população mais rica,
em regiões com índice de desenvolvimento humano (IDH)
mais alto, 20,1% já tiveram contato com o vírus, enquanto entre
os que vivem nas áreas com o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo, 28,8%
já foram contaminados. A faixa
de idade com maior contato com
o vírus é entre 18 e 35 anos, com
um índice de contaminação de
29,4%. (Agência Brasil)

Projeto S vacina mais de 20 mil
moradores de Serrana, ultrapassando
70% do público-alvo
Nta quarta (10), primeiro dia
de vacinação dos moradores de
Serrana que pertencem ao Grupo Azul, o Projeto S atingiu uma
marca importante: 21 mil pessoas imunizadas. Esse número
corresponde a 74% do total de
voluntários cadastrados para participar do estudo e a quase metade da população total do município, de 45 mil pessoas.
“Temos 28 mil pessoas cadastradas para participar do estudo. Passar de 20 mil doses
aplicadas significa que a vacinação está sendo um sucesso. Podemos afirmar que já recebemos
70% da população que estávamos esperando”, explica a médica infectologista do Hospital

Estadual de Serrana Natasha Nicos Ferreira, uma das principais
pesquisadoras do Projeto S. “Estamos muito felizes com a receptividade dos moradores da
cidade”, completa.
A vacinação do Grupo Azul,
a última região da cidade a ser
imunizada e que possui a maior
quantidade de moradores, vai até
o próximo domingo (14). Para
se vacinar, a população cadastrada deve se dirigir a uma das oito
escolas que são pontos de participação na pesquisa: EE Neuza
Maria do Bem, EE Jardim das
Rosas, EE Deputado José Costa, EMEF Professora Maria Celina Walter de Assis, EMEF Paulo Sérgio Gualtieri Betarello,

EMEF Edesio Monteiro de Oliveira, EMEF Jardim Pedro I e
EMEF Professora Dilce Jorge
Gonçalves Netto França. O horário da vacinação vai das 14h às
20h30 de quarta a sexta, e das 8h
às 15h30 no sábado e no domingo.
A partir do dia 17, a pesquisa
entra em uma nova etapa, quando a população começa a receber a segunda dose da vacina. O
processo será o mesmo que na
primeira dose: primeiro serão
imunizados os moradores da região verde, depois amarela, em
seguida cinza e, por último, azul.
“Ainda precisamos dar um
passo muito importante, que é
avançar e aplicar a segunda dose
da vacina em todo mundo que já

passou pela primeira etapa do
estudo”, conta Natasha. “A primeira dose ainda não traz a proteção necessária, então as pessoas precisam se proteger. Mas estamos muito felizes de constatar
toda essa colaboração e participação. As pessoas que moram em
Serrana estão interessadas em
receber a vacina e querem fazer
parte do projeto com a nossa
equipe. Estamos muito felizes
com os resultados.”
A previsão é que as primeiras conclusões da pesquisa comecem a ser divulgadas cerca de
um mês após o encerramento da
aplicação da segunda dose, ou
seja, três meses após o início do
estudo clínico.

São Paulo tem média móvel de 352
mortes por dia e recorde de internações
O estado de São Paulo registra na sexta-feira (12) uma média móvel de sete dias de 352
mortes. A média móvel de casos
está em 12.266. Somente nas
últimas 24h foram registradas
521 óbitos e 15.720 casos. O
número de mortes é o mais alto
desde o início da pandemia.
Com estes números, SP tem
hoje 2.179.786 casos e 63.531
óbitos. Entre o total de casos
diagnosticados de COVID-19,

1.914.946 pessoas estão recuperadas, sendo que 215.521 foram internadas e tiveram alta
hospitalar.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 89,4% na
Grande São Paulo e 87,6% no
Estado. O número de pacientes
internados é o maior em toda a
pandemia com 22.555, sendo
12.778 em enfermaria e 9.777
em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta sex-

ta-feira.
Com o recrudescimento da
pandemia, o Governo de SP reforça a importância sobre o respeito ao Plano São Paulo e as
medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene
das mãos. É fundamental neste
momento que a população fique
em casa.
A partir da próxima segunda
entra em vigor a “Fase Emergencial”, com medidas mais

duras de restrição, que se estendem até o dia 30, e tem como
objetivo frear o aumento de
novos casos, internações e
mortes pelo coronavírus e conter a sobrecarga em hospitais de
todo o Estado.
A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade, junto
com o perfil, pode ser consultada
também
em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus

Prevalência de infecção pelo novo
coronavírus é de 25% na Capital
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), divulgou na
sexta-feira (12), os resultados da
quarta fase do Inquérito Sorológico 2021, realizado com moradores da capital em fevereiro. O
mapeamento aponta um índice de
prevalência da infecção pelo novo
Coronavírus de 25%, ou seja, um
quarto da população adulta maior de 18 anos residente no município de São Paulo já teve contato com o vírus.
“Este é um novo inquérito
sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo, anunciado junto com a abertura de mais 555
leitos referenciados para a coronavírus, entre leitos de enfermaria e de UTI, que estamos viabilizando, além do anúncio da suspensão das aulas presenciais na

cidade de São Paulo entre o dia
17 de março e o dia 1º de abril, já
juntando com o feriado da Páscoa. São medidas necessárias para
que possamos conter o avanço da
pandemia na cidade”, anunciou o
prefeito Bruno Covas.
O índice de prevalência de
infecção pelo Novo Coronavírus
é sensivelmente maior do que nas
fases anteriores, que foram de
15,6% na terceira fase, 13,9% na
segunda fase, e 14,1% na primeira fase. O resultado se deve a uma
mudança de metodologia, com a
adoção de dois tipos de teste: o
Wondfo (coleta de sangue venoso) e o teste imunoenzimático
ELISA, incluído nesta última fase
do inquérito. Com os dois testes,
o estudo pode ser considerado
mais preciso e sensível.
“Com a mudança de metodo-

logia, o Inquérito Sorológico
consegue nos dar um resultado
mais próximo da realidade neste
momento em que a disseminação
do vírus se mostra mais acelerada. Os resultados apontam para a
necessidade de restrições manutenção das medidas de distanciamento social, uso de máscaras,
permanência no domicílio e restrição de contato social”, disse o
secretário municipal de Saúde,
Edson Aparecido.
A maior prevalência está entre os indivíduos da faixa etária
de 18 a 34 anos (29,4%), seguido por 50 a 64 anos (27%), 35 a
49 anos (21,3%), e maiores de
65 anos (21,4%).
Entre aqueles que testaram
positivo, 45,1% estavam assintomáticos e 54,9% sintomáticos.
Na divisão por Coordenadoria

Regional de Saúde, o maior índice foi registrado na Coordenadoria Sul, com 28,6% de prevalência. Nas regiões Norte e Leste da
cidade a prevalência foi de 26%,
na Sudeste 20,1% e na CentroOeste 19,4%.
Quando se leva em conta o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), quem reside em regiões com IDH alto tem menor
prevalência: 20,1%. Para IDH
médio, a prevalência é de 25,4%
e para IDH baixo, de 28,8%.
O estudo evidenciou relaxamento das medidas de distanciamento social com prevalência de
infecção entre os indivíduos que
referiram sair para locais não essenciais. Eles somam 35,6%,
quase o dobro do que o verificado em pessoas que disseram não
sair de casa (18,5%).

Unicamp alcança 50% de alunos da rede
pública aprovados no Vestibular 2021
O número de estudantes de
escolas públicas aprovados na primeira chamada do Vestibular Unicamp 2021 chegou a 49,8% do
total de convocados. Dos 3.247
aprovados, 1.616 estudantes fizeram o ensino médio em escolas
da rede pública de ensino. O índice supera o do ano anterior, quando o percentual foi de 47,5%
(1.510 estudantes), somadas as
modalidades Vestibular e Enem.
Este ano o Vestibular absorveu as
vagas da modalidade Enem-Unicamp, que não foi oferecida.
Outro percentual que registrou aumento significativo foi o
de estudantes de baixa renda beneficiados com a isenção total da
taxa de inscrição. Este ano, na primeira chamada foram aprovados
629 candidatos isentos, o que representa 19,4% do total de con-

vocados. O número é bastante superior ao do ano passado, quando
haviam sido convocados em primeira chamada, 281 estudantes
beneficiados pela isenção no Vestibular e outros 104 na modalidade Enem, totalizando 385 isentos
e um percentual de 11,9%.
Em relação à aprovação de
estudantes autodeclarados pretos,
pardos e indígenas na primeira
chamada do Vestibular 2021, o
índice ficou em 33,8% do total, o
que significa 1.098 estudantes. Em
alguns cursos, o índice chegou a
50% ou próximo, como em História (50%), Ciência da Computação (50%), Ciências Econômicas (48,6%), Química (46%) e
Enfermagem (45%). No ano anterior, o percentual registrado foi
de 36,7%, somadas as modalidades Vestibular e Enem, o que re-

presentou 1.183 estudantes pretos e pardos aprovados.
Desde o Vestibular 2019, a
Unicamp adota a política de cotas
para estudantes autodeclarados
pretos e pardos, que visa garantir um percentual mínimo de
25% dos matriculados em todos
os cursos e turnos. Já os candidatos oriundos de escolas públicas podem participar do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), que prevê bonificação nas notas da primeira e da segunda fase. O PAAIS
vigora desde 2004.
O diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da
Unicamp (Comvest), José Alves
de Freitas Neto, ressaltou que a
Unicamp cumpre, com esses indicadores, as metas de inclusão
mesmo no contexto da pandemia.

Para ele, “Os números estão relacionados com as políticas adotadas de migração das vagas da modalidade Enem-Unicamp para o
Vestibular e também pela forma
como a prova foi concebida”, disse José Alves.
Todos os aprovados na primeira chamada do Vestibular Unicamp
2021 deverão fazer a matrícula
eletrônica exclusivamente no dia
15 de março, das 9 às 17 horas, na
página
da
Comvest:
www.comvest.unicamp.br. A Comissão irá divulgar a lista de convocados em segunda chamada
no Vestibular Unicamp 2021 no
próximo dia 17 de março. Estão
previstas até sete chamadas. As
notas dos candidatos no Vestibular 2021 estarão disponíveis a partir do dia 10 de março, na página
da Comvest.
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BNDES anuncia lucro recorde
de R$ 20,7 bilhões em 2020
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões em
2020, resultante da oferta pública de ações da Petrobras, realizada em fevereiro, da venda de
ações da Vale e da Suzano, e das
receitas com dividendos de empresas que receberam investimentos. O valor representa uma
alta de 17% em relação ao lucro
de 2019: R$ 17,7 bilhões. Os
dados foram apresentados na
sexta-feira (12), no Rio de Janeiro, pela diretoria do banco,
em entrevista com transmissão
virtual.
No quarto trimestre de
2020, o BNDES teve lucro líquido de R$ 7,0 bilhões, que, de
acordo com a instituição, é um
desempenho fortemente influenciado pelo resultado de participações societárias, principalmente as alienações de ações de
Suzano e Vale, cada uma contribuindo com um lucro líquido de
R$ 2,4 bilhões.
Para o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, “o
banco teve um desempenho bem
robusto” e um papel crucial em
ações para o enfrentamento da
pandemia que atinge a economia
brasileira. “Quando uso esse adjetivo me refiro a robusto em
várias perspectivas, tanto no aspecto de execução de ações anticíclicas e entregas à sociedade que o banco fez no ano passado, como robusto também na
performance e na execução da
estratégia do banco, que, desde
o início dessa gestão, a gente
tem deixando clara, e o ano passado foi um ano de amadurecimento relevante dessa estratégia, e robusto também sob a ótica financeira”, disse.
Saúde
Montezano destacou a atuação do BNDES na área de saúde, considerada por ele como
inovadora, com medidas emer-

genciais que permitiram a compra de equipamentos, luvas, álcool em gel e, mais recentemente, de oxigênio para atender às
necessidades das unidades de
atendimento a pacientes com a
covid-19.
“O banco conseguiu puxar e
trazer de volta mais do que nunca o seu S de social. Ter suas
ações, decisões e operações vinculadas e direcionadas ao impacto da sociedade. O banco
conseguiu, numa situação delicada e em um momento desafiador em termos sanitários, econômicos e psicológicos, uma
bela entrega para o Brasil”, externou.
A ação total do BNDES - desde a linha de frente de combate
à covid-19 até a saúde financeira de empresas do setor - somou
R$ 155,4 bilhões. Com esse valor atualizado até março, foi possível ter 1,7 mil equipamentos
médicos, 2,9 mil leitos dedicados à pandemia e quatro milhões
de testes diagnósticos para a
covid-19.
“Essa linha continua aberta e,
para cada real doado por terceiros, o BNDES coloca mais um.
Foi uma parceria do BNDES
com a sociedade brasileira com
mais de 30 empresas atuando
focadas no impacto do propósito”, revelou.
Pequenas e médias empresas
Outra área de destaque, segundo o presidente do BNDES,
foi o apoio do banco às pequenas e médias empresas, que, pela
primeira vez na sua história, ofereceu em 2020 mais recursos
para pequenas e médias empresas do que para as grandes.
Do total de desembolsos,
52% foram destinados a essas
empresas. Esses desembolsos a
micro, pequenas e médias empresas atingiram R$ 34,1 milhões no ano passado, representando uma elevação de 27% em
relação a 2019.

“O banco conseguiu apoiar,
como nunca antes na sua história, de forma relevante direta e
indireta, os pequenos e médios empresários brasileiros. O
total dessas ações para as pequenas empresas e pessoas
físicas, através do repagamento do PIS/Pasep [Programa de Integração Social e
Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público] atingiu R$ 155 bilhões, número histórico na
marca do banco na atuação
neste segmento econômico”,
afirmou, acrescentando que o
total de empresas impactadas
por esses produtos superou a
460 mil, com mais de dez milhões de empregos beneficiados.
“Temos muito ainda a entregar
para a sociedade”, completou.
Desembolsos
Também em 2020, os desembolsos do banco totalizaram
R$ 64,9 bilhões, o que significa
um aumento de 17% frente a
2019. O financiamento a comércio e serviços subiu 66% na
comparação com o ano anterior
e atingiu R$ 10,3 bilhões, puxado pelas medidas anticíclicas de
combate à crise da covid-19.
A infraestrutura também teve
destaque com R$ 24,8 bilhões
em desembolsos, sendo R$ 15,8
bilhões para os subsetores de
energia e R$ 5,9 bilhões para os
transportes rodoviário e ferroviário. Os dois lideraram os volumes de operações.
Em 31 de dezembro de
2020, o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) foi responsável por 40,5% das fontes de
recursos do BNDES e o Tesouro Nacional por 25,1%. Na
mesma data, o valor devido
pelo banco ao Tesouro Nacional alcançou R$ 195,3 bilhões. Em 2020, ingressaram
R$ 17,8 bilhões do FAT e o
volume de recursos do fundo
com o banco somou R$ 315,0

bilhões em 31 de dezembro.
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido do
BNDES aumentou de R$ 104,8
bilhões ao fim de 2019, indo
para R$ 113,0 bilhões em 31 de
dezembro de 2020. O lucro líquido de R$ 20,7 bilhões foi atenuado pelo ajuste negativo de
avaliação patrimonial, particularmente de participações societárias em não coligadas e pelo
registro dos dividendos mínimos
obrigatórios de R$ 4,9 bilhões.
Inadimplência
No fechamento do ano, a
inadimplência acima de 90 dias
recuou de 0,84% para 0,01%,
desconsideradas as operações
com honra da União. Com isso,
retornou ao patamar de 2013,
ficando abaixo da inadimplência
média do Sistema Financeiro
Nacional que atingiu 2,12% em
31 de dezembro de 2020.
O índice de renegociação
chegou a 51,26% dos créditos
naquela data, e, conforme a instituição, foi fortemente impactado pela suspensão temporária,
no segundo trimestre, por prazo
de até seis meses de amortizações de empréstimos contratados junto ao BNDES, nas modalidades direta e indireta, às empresas afetadas pela crise, medida conhecida no mercado
como standstill, que alcançou
43% da carteira total.
“Essa medida foi tomada
logo no início da pandemia no
Brasil, quando ainda eram imprevisíveis os impactos da covid-19 no caixa das empresas.
Apenas com essa suspensão de
pagamentos, o BNDES beneficiou empresas que empregavam
cerca de 2,5 milhões de pessoas”, informou o banco.
As despesas com pessoal em
2020 ficaram no mesmo patamar
de 2019 e terminaram o ano em
R$ 2 bilhões, o que inclui saúde
e previdência. (Agencia Brasil)

Indústria produz 58 mil
motocicletas em fevereiro
As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus – PIM produziram 58.014 unidades em fevereiro. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes
de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, o volume é
8,2% superior ao alcançado em
janeiro (53.631 unidades) e
38,6% menor na comparação
com o mesmo mês do ano passado, quando 94.442 motocicletas saíram das linhas de montagem.
Ainda de acordo com levantamento da Abraciclo, foram
produzidas 111.645 motocicletas no primeiro bimestre, o que
corresponde a uma retração de
42,7% em relação ao mesmo
período de 2020 (194.734 unidades).
Na avaliação do presidente
da Abraciclo, Marcos Fermanian, os números registrados neste início do ano ainda refletem
o agravamento da crise sanitária
na cidade de Manaus, que fez
com que as fábricas readequassem seus turnos de trabalho para
atender ao toque de recolher

implantado pelo governo estadual. “Essas medidas impediram
que as fábricas mantivessem a
curva crescente de produção registrada nos últimos meses de
2020”, afirma. “Acreditamos
que, com produção plena a partir de março, conseguiremos recuperar parte dos volumes e,
com isso, ter condições de reduzir a fila de espera por motocicletas, que hoje é de cerca de
150 mil unidades”, completa.
Vendas no varejo
Os emplacamentos em fevereiro totalizaram 57.384 unidades. O volume é 33,1% menor
que o registrado no mês anterior (85.798 motocicletas) e
28,1% inferior às 79.812 motocicletas emplacadas em fevereiro de 2020.
“O impacto sofrido na produção afeta toda a cadeia. Ainda
temos uma demanda reprimida
que não conseguimos atender. A
procura por motocicletas segue
em alta, mas é preciso equilibrar
a relação de oferta e demanda”,
comenta o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.
A categoria mais emplacada
em fevereiro foi a Street com

27.598 unidades e 48,1% de participação no mercado. Em segundo lugar, ficou a Trail
(11.248 unidades e 19,6% do
mercado), seguida pela Motoneta (7.544 unidades e 13,1%).
No bimestre foram 143.182
motocicletas licenciadas contra
171.476 no mesmo período de
2020, queda de 16,5%. As três
categorias que registraram o
maior volume de emplacamentos foram: Street (69.336 unidades e 48,4% de participação
no mercado), Trail (27.815 unidades e 19,4%) e Motoneta
(20.089 e 14%).
A média diária de vendas em
fevereiro, que teve 20 dias úteis
foi de 2.869 motocicletas. De
acordo com levantamento da
Abraciclo, foi o pior resultado
para o mês desde 2003, que teve
3.390 emplacadas/dia. Na comparação com janeiro que teve o
mesmo número de dias úteis,
houve retração de 33,1% (4.290
unidades licenciadas/dia). Em
relação a fevereiro do ano passado, que teve 18 dias úteis, a
queda foi de 35,3% (4.434 motocicletas emplacadas/dia).
Em fevereiro, as exporta-

ções de motocicletas totalizaram 2.926 unidades, o que representa queda de 25,1% na comparação com o mês anterior
(3.904 unidades). Em relação ao
mesmo mês do ano passado,
quando foram exportadas 2.394
unidades, houve alta de 22,2%.
De acordo com levantamento do portal de estatísticas de
comércio exterior Comex Stat,
que registra os embarques totais
de cada mês, analisados pela
Abraciclo, os três principais destinos foram: Estados Unidos
(1.628 unidades e 44,2% do volume total exportado), Argentina (762 unidades e 20,7% das
exportações) e Canadá (450 unidades e 12,2%).
No primeiro bimestre,
foram exportadas 6.830 motocicletas, o que representa aumento de 66,8% na comparação
com o mesmo período do ano
passado (4.095 unidades). Os
países que mais receberam motocicletas produzidas no Polo de
Manaus foram: Estados Unidos
(2.826 unidades e 36,6% do total exportado), Argentina (2.466
unidades e 31,9%) e Colômbia
(694 unidades e 9%).

Contribuinte poderá pagar taxas
federais com cartão de crédito
A partir da próxima segunda-feira (15), o cidadão poderá pagar taxas federais, contribuições e serviços públicos
não gratuitos com cartão de
crédito. A modalidade de pagamento estará disponível no
PagTesouro, plataforma digital
de pagamento e recolhimento
do Tesouro Nacional.
Em nota, o Tesouro Nacional explicou que a tecnologia
alcança um público sem produtos digitais adequados à demanda. Com o novo sistema, o
turista estrangeiro que visita o

Brasil pode quitar uma taxa
com cartão de crédito antes de
retornar ao país de origem.
Desde novembro, o contribuinte pode fazer pagamentos
à Conta Única do Tesouro por
meio do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco
Central. O PagTesouro dispensa a emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU).
Diversos órgãos oferecem
pagamentos de serviços via Pix
dentro do PagTesouro. Entre
eles, estão o Instituto Nacional de Propriedade Industrial

(Inpi); o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE);
a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o Departamento da Polícia Rodoviária Federal
(DPRF); a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) e o
Comando do Exército.
Segundo o Tesouro, além da
conveniência na forma de pagamento, o PagTesouro tem
como vantagem a celeridade. A
transação é compensada instantaneamente, com a entidade

pública verificando o efetivo
recolhimento da taxa, da contribuição, do serviço em segundos.
A inovação foi desenvolvida pela Secretaria de Governo
Digital do Ministério da Economia, pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro), em parceria com o Banco do Brasil (BB) e a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que recebeu valores do PagTesouro em fase de
testes em setembro de 2019.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Cinzas de vulcão
escurecem céu e
cobrem cidades
do Equador
Os moradores da cidade equatoriana de Riobamba se depararam na quinta-feira (11) com céus escuros, quando nuvens de
cinzas expelidas pelo vulcão Sangay, situado na região amazônica, se espalharam e cobriram várias cidades pequenas a oeste.
O Sangay teve várias erupções moderadas ao longo dos últimos dois anos, muitas vezes com pouco impacto devido à sua
localização remota na selva da província de Morona Santiago.
Nas últimas semanas, no entanto, a atividade provocou a dispersão de cinzas em várias cidades andinas, prejudicando as lavouras e o gado.
Nessa quinta-feira, uma coluna de cinzas chegou a 8.480
metros acima da cratera do vulcão e estava se movendo para o
oeste, informou o Serviço Nacional de Gerenciamento de Risco.
Ela pode atingir cidades da província litorânea de Guayas,
acrescentou o serviço.
Autoridades cancelaram eventos na província de Chimborazo e recomendaram que os moradores fiquem em casa.
O Equador, parte do “Anel de Fogo” do Pacífico, uma região
propensa a terremotos e erupções vulcânicas, tem oito vulcões
em seu território. (Agencia Brasil)

Dezenas de estudantes
são raptados em faculdade
no noroeste da Nigéria
Homens armados de Kaduna, estado do noroeste da Nigéria,
raptaram cerca de 30 estudantes de uma faculdade de silvicultura
próxima de uma academia militar na noite da quinta-feira (11),
informou na sexta-feira (12) o comissário estadual de Segurança. Foi o quarto sequestro em massa em uma instituição de ensino desde dezembro.
A Faculdade Federal de Mecanização da Silvicultura se localiza nos arredores da cidade de Kaduna, capital do estado com o
mesmo nome, em uma região onde o crime se alastra há anos.
Em comunicado, o comissário, Samuel Aruwan, disse que
uma gangue armada atacou a faculdade perto das 23h30 de
quinta-feira.
Ele informou que o Exército resgatou cerca de 180 pessoas
nas primeiras horas de sexta-feira, mas que cerca de 30 estudantes, entre homens e mulheres, ainda não foram encontrados.
Falando por telefone, o morador local Haruna Salisu disse
que ouviu disparos esporádicos em torno das 23h30.
“Não estávamos em pânico, pensamos que era um exercício
militar normal sendo realizado na Academia de Defesa Nigeriana”, contou.
“Saímos para as orações matutinas às 5h20 e vimos alguns
dos estudantes, professores e segurança espalhados pelas dependências da escola. Eles nos disseram que atiradores invadiram a
escola e sequestraram alguns dos estudantes”.
Salisu também disse que viu militares levando os estudantes
restantes para a academia. (Agencia Brasil)

Vendas do comércio
recuam 0,2% em
janeiro, diz IBGE
O volume de vendas do comércio varejista recuou 0,2% na
passagem de dezembro de 2020
para janeiro deste ano. Essa foi
a terceira queda consecutiva do
indicador, que já havia caído
6,2% na passagem de novembro
para dezembro. O dado é da Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC), divulgada na sexta-feira
(12) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O varejo também teve quedas de 0,3% na comparação
com janeiro do ano passado e
de 2,2% na média móvel trimestral. No acumulado de 12
meses, no entanto, o comércio
teve alta de 1%.
A receita nominal cresceu
0,7% na comparação com dezembro, 8,7% em relação a janeiro de 2020 e 6,3% no acumulado de 12 meses.
Na comparação de janeiro
com dezembro, o volume de
vendas registrou queda em cinco das oito atividades pesquisadas, com destaque para livros,
jornais, revistas e papelaria (26,5%). Também recuaram tecidos, vestuário e calçados (8,2%), móveis e eletrodomésticos (-5,9%), supermercados,
produtos alimentícios, bebidas

e fumo (-1,6%) e combustíveis
e lubrificantes (-0,1%).
Três segmentos tiveram
alta em janeiro, na comparação
com o mês anterior: outros artigos de uso pessoal e doméstico (8,3%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos (2,6%)
e equipamentos e material para
escritório, informática e comunicação (2,2%).
Varejo ampliado
O comércio varejista ampliado, que também inclui os materiais de construção e os veículos e peças, caiu 2,1% na
passagem de dezembro para
janeiro, em seu volume de
vendas. A queda foi puxada
pelos veículos e peças (3,6%). Os materiais de construção cresceram 0,3%.
O varejo ampliado recuou
1,6% na média móvel trimestral,
2,9% na comparação com janeiro de 2020 e 1,9% no acumulado de 12 meses. A receita nominal do segmento caiu 0,1% na
comparação com dezembro, mas
cresceu 7,1% em relação a janeiro do ano passado e 3,4% no
acumulado de 12 meses. (Agencia Brasil)
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PGR recorre de decisão de Fachin
que anulou condenações de Lula
PEC Emergencial:
Câmara conclui
votação e auxílio
pode ser pago logo
A Câmara dos Deputados
concluiu a votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC
186/19), chamada PEC Emergencial. A proposta cria mecanismos de contenção fiscal,
controle de despesas com
pessoal e redução de incentivos tributários. Também vai
permitir ao governo federal
pagar um auxílio emergencial este ano, com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos, para mitigar os efeitos da
pandemia de covid-19 na população mais vulnerável.
Segundo o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
há a expectativa de que o texto
seja promulgado o mais breve
possível, de forma a garantir o
pagamento do auxílio ainda no
mês de março. Uma análise da
consultoria da Câmara deve
recomendar a promulgação
da PEC sem necessidade de
retorno ao Senado. Após a
promulgação, o Executivo
deverá editar uma medida provisório liberando o pagamento do auxílio.
“A nossa posição é de promulgação. Deveremos ouvir
também a assessoria técnica
do Senado, para que as duas
Casas possam, conjuntamente, promulgar a PEC e dar ao
Brasil essa caixa de ferramentas para que faça uma programação nos seus gastos públicos”, afirmou Lira após a
conclusão da votação.
Auxílio
A PEC libera R$ 44 bilhões
por fora do teto de gastos para
o pagamento do auxílio emergencial. Segundo o governo, as
parcelas da ajuda à população
mais vulnerável serão de R$
175 a R$ 375 por quatro meses (março a junho).
Rigidez
O texto da PEC impõe medidas de ajuste fiscal, como
controle de despesas com pessoal e redução de incentivos
tributários, caso as operações
de crédito da União excedam
as despesas. Entre as medidas
estão barreiras para que a
União, os estados e municípios criem despesas obrigatórias ou benefícios tributários.
Pela proposta, todas as vezes em que as despesas obrigatórias sujeitas ao teto de gastos ultrapassarem 95% das despesas totais, ficarão proibidos
para os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público: aumento de salário para o funcionalismo; a
realização de concursos públicos; criação de cargos e despesas obrigatórias; concessão
de benefícios e incentivos tributários; o lançamento de linhas de financiamento e a renegociação de dívidas.
Entretanto, o governo acatou um acordo, envolvendo a
maior parte dos partidos da
base aliada, para apresentar no
segundo turno de votação um
destaque ao texto, retirando a
proibição de promoção funci-

onal ou progressão de carreira
de qualquer servidor ou empregado público.
Esse foi um dos pontos
mais criticados da PEC. A
proposta surgiu durante a votação de um destaque do PT,
que retirava do texto as restrições relacionadas às despesas de pessoal.
Com relação a estados e
municípios, o texto prevê que
a regra dos 95% será facultativa. Ela inclui gatilho adicional
de medidas de contenção de
gastos ,quando a relação entre
as despesas correntes e receitas correntes alcançar 85%,
com vigência imediata e dependente de atos do governador ou
do prefeito.
Segundo a proposta, uma
lei complementar vai trata da
sustentabilidade da dívida e
poderá autorizar a aplicação
dessas restrições. O teto diz
que a lei deve definir, entre
outros pontos, níveis de compatibilidade dos resultados
fiscais com a trajetória da dívida e planejamento de venda
de estatais para reduzir seu
montante.
“Aprovamos no Senado e
na Câmara inúmeras ferramentas de controle de gastos.
Uma sinalização muito forte
para que o Brasil esteja atento
a conter suas despesas, a se programar, a ter previsibilidade,
principalmente nessa questão
dos gastos”, disse Lira.
O único destaque aprovado
na votação de ontem retirou da
proposta toda a parte que proibia a vinculação de qualquer receita pública a fundos específicos.
Entretanto, permaneceu no
teto o ponto que prevê que, até
o fim de 2023, o Poder Executivo poderá utilizar o superávit financeiro dos seus fundos para pagar dívida pública.
Ficam de fora da regra os fundos públicos de fomento e
desenvolvimento regionais e
os fundos mantidos pela PEC,
que aumentou a desvinculação
de receitas.
A medida vale inclusive para
estados e municípios, mas se
o ente federado não tiver dívida pública para amortizar, o dinheiro será de livre aplicação.
Próximas pautas
Após a votação da PEC,
Lira disse que a Câmara vai retomar a apreciação de outras
pautas, como a proposta que
altera a Lei do Gás, o projeto
de privatização dos Correios e
da Eletrobras e as reformas tributária e administrativa.
“Vamos começar a tramitar
a reformar tributária. Espero,
em uma conversa amanhã com
o presidente do Senado {Rodrigo [Pacheco], apresentar um
calendário para as duas casas e
para a população do relatório
da comissão mista. A partir daí,
vamos ver como se encaminha
no Senado e na Câmara. A reforma administrativa também
começará a ser discutida na
CCJ, que foi instalada ontem”,
afirmou. (Agencia Brasil)

A Procuradoria-Geral da
República (PGR) apresentou
na sexta-feira (12) recurso
contra a decisão do ministro
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que na última segunda-feira (8) anulou
as condenações do ex-presidente Lui z Inácio Lula da Silva
na Lava Jato.
No recurso, a PGR defende
a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para ter julgado os processos em que
Lula foi condenado, motivo
pelo qual quer a reversão da
decisão pelo ministro. Caso
isso não ocorra, o órgão pede

que o caso seja julgado de modo
colegiado, pelo plenário do Supremo, por exemplo.
Na decisão, Fachin afirmou
que as acusações da força-tarefa da Lava Jato contra Lula não
estão relacionadas diretamente
com os desvios na Petrobras,
alvo principal da operação. Dessa forma, seguindo precedentes
da Corte, o ministro entendeu
que 13ª Vara Federal não era
competente. Ele anulou as condenações e remeteu os processos para a Justiça Federal em
Brasília.
Pela decisão, ficaram anuladas as condenações nos casos do

triplex do Guarujá (SP) e do sítio em Atibaia. Outros dois processos, que apuram irregularidades ligadas ao Instituto Lula,
também foram remetidos para o
Distrito Federal.
Argumentos
No recurso da PGR, a subprocuradora-geral da República
Lindôra Araújo, que assina a
peça, defende que as denúncias
apresentadas pelo MPF tiveram
sucesso em demonstrar, de forma “clara”, o elo dos fatos investigados nos quatro processos
com os casos de corrupção na
Petrobras.

Uma das principais teses da
acusação é que os recursos desviados de contratos com a Petrobras abasteciam uma espécie
de “conta corrente geral de propinas”, a partir da qual as vantagens indevidas seriam transferidas ao ex-presidente.
A PGR argumenta ainda que
o reconhecimento da competência da 13ª Vara Federal para
julgar Lula “perdurou por um
longo período de cerca de cinco anos”, e que modificar o
entendimento a essa altura geraria instabilidade processual
e insegurança jurídica. (Agencia Brasil)

Fiocruz espera entregar 1 milhão de
doses de vacinas na semana que vem
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) espera entregar na semana que vem ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) o
primeiro milhão de doses de vacinas contra a covid-19 produzido no Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). A expectativa já havia
sido anunciada após a chegada do
primeiro carregamento do ingrediente farmacêutico ativo (IFA),
em fevereiro, e foi reforçada na
sexta-feira (12), após a concessão do registro definitivo da vacina pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Fiocruz, com a
concessão do registro, a expectativa é que a agência libere até
o próximo domingo (14) os primeiros lotes de vacinas produ-

zidos no instituto, o que possibilitará a entrega do imunizante.
A presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade, destacou que a concessão do registro definitivo marca
um dia histórico para a instituição e para o Sistema Único de
Saúde.
“Apenas seis meses após a
assinatura do contrato de encomenda tecnológica, já iniciamos
a, produção de uma vacina contra a covid-19, baseada em uma
das tecnologias mais avançadas
no momento, e obtivemos o seu
registro para ampla distribuição
no país. A urgência que a gravidade da pandemia nos impõe fez
com que todos os envolvidos trabalhassem incansavelmente e
pudessem realizar em meses um
processo que, normalmente,

dura anos”, disse Nísia.
Em texto divulgado pela
Agência Fiocruz, Nísia ressaltou
que isso não seria possível sem
o apoio técnico da Anvisa em
cada etapa do processo de submissão contínua.
A Fiocruz anunciou ainda que
Bio-Manguinhos inaugurou na
sexta-feira a segunda linha de
produção da vacina, aumentando
a capacidade produtiva. A previsão é que, até o fim do mês, 1
milhão de doses sejam preparadas por dia.
No texto, o diretor de BioManguinhos, Maurício Zuma,
reforçou a expectativa de que as
entregas ao Programa Nacional
de Imunizações tenham início na
semana que vem, o que vai contribuir para o combate à pande-

mia no país.
“O registro definitivo da vacina [contra] covid-19 é resultado de intenso trabalho, em estreita parceria com a Anvisa, desde junho do ano passado, por
meio de reuniões e envio de informações de forma contínua
para que tudo pudesse acontecer
com a maior celeridade possível”, afirmou.
A vacina contra covid-19 desenvolvida pela farmacêutica
AstraZeneca e pela Universidade de Oxford é a 11ª vacina produzida em Bio-Manguinhos e
fornecida ao PNI. Com o registro definitivo, a Fiocruz assume
a responsabilidade técnica pelo
imunizante, que a fundação destaca como seguro e eficaz.
(Agencia Brasil)

Ministro do STF vota contra decreto
presidencial sobre posse de armas
O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), votou na sexta-feira (12)
pela inconstitucionalidade do
decreto presidencial que ampliou as possibilidades da autorização para a posse de armas.
Na decisão, Fachin argumentou que “a posse de armas de
fogo só pode ser autorizada às
pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem
efetiva necessidade”.
O julgamento teve início na
sexta-feira (12) no plenário virtual do Supremo, ambiente digital em que os ministros têm uma
janela de tempo para votar por
escrito, sem debate oral. Neste
caso, o prazo para apresentação
de votos se encerra em 19 de
março, às 23h59. Até o momento, consta somente o voto do
relator no processo.

Os ministros julgam uma
ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em que o PSB contesta, entre outras normas, dispositivos do Decreto 9.845, de
25 de junho de 2019, segundo o
qual a “efetiva necessidade” para
a aquisição de armas pode ser
atestada por uma declaração cuja
veracidade deve ser presumida
pelas autoridades.
Voto
Fachin concordou com os
argumentos do partido e considerou que o decreto amplia indevidamente o alcance da expressão “efetiva necessidade”,
que consta no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003)
como condição para a aquisição
de armas. “O decreto extrapola
a lei que adjetiva a ‘efetiva’ necessidade, transformando-a em
uma necessidade apenas presu-

mida, sem lastro sólido na realidade dos fatos”, escreveu o
ministro. “A necessidade de uso
de arma de fogo deve ser sempre concretamente verificada e
não presumida”, acrescentou.
O relator também rebateu
argumentos apresentados pela
Advocacia-Geral da União
(AGU) em favor do decreto. O
órgão sustentou, por exemplo,
que a norma buscou dar mais clareza e objetividade ao processo
de autorização para a posse de
armas, e que a norma anterior
sobre o assunto continha “restrições excessivas” e “subjetivas”.
A AGU sustentou ainda que
o decreto “se justifica diante de
razões de interesse público, concernentes aos alarmantes índices
de violência aferidos nos últimos anos e à necessidade de
combater, com urgência, os problemas relacionados à seguran-

ça pública e ao crescimento da
criminalidade no território nacional”.
Para Fachin, a União não conseguiu comprovar que facilitar o
acesso a armas garante maior segurança à população. Ele escreveu que “as melhores práticas científicas atestam que o aumento
do número de pessoas possuidoras de armas de fogo tende a diminuir, e jamais aumentar a segurança dos cidadãos”.
A AGU pediu ainda que a
ação fosse rejeitada por perda de
objeto, pois o decreto original,
que primeiro foi questionado
pelo PSB, acabou sendo revogado e substituído. Fachin também
rebateu o argumento, afirmando
que o ponto questionado persistiu no decreto mais recente e
ainda vigente, motivo pelo qual
o Supremo deve se pronunciar.
(Agencia Brasil)

Escolas particulares devem priorizar
filhos de profissionais da saúde
O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de
São Paulo (Sieeesp) recomendou que as escolas particulares
atendam com prioridade os filhos de profissionais da saúde.
Na quinta-feira (11), o governo
de São Paulo anunciou um endurecimento da quarentena contra o coronavírus no estado, com
antecipação do recesso escolar
na rede estadual.
As redes municipais e os estabelecimentos privados têm
autonomia para decidir como
vão manter as atividades nos próximos dias. A recomendação do
governo estadual, no entanto, é
que, no máximo, 35% sejam
atendidos presencialmente.
“Estamos reforçando as recomendações às escolas para

que atendam, prioritariamente,
os alunos filhos de profissionais
da saúde, de pais que precisam
trabalhar e não têm com quem
deixar seus filhos, e crianças
(até 9 anos) com algum transtorno e necessitem de socialização”, disse, em nota, o presidente do Sieeesp, Benjamin Ribeiro da Silva.
Uma circular com as recomendações está sendo enviada
às escolas da rede particular do
estado.
Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Educação no início da
semana informou que foram
confirmados 4.084 casos de
covid-19 entre estudantes,
professores e funcionários nas
escolas públicas e privadas do

estado de São Paulo.
As ocorrências foram registradas em 2.048 escolas, de um
total de 29,8 mil estabelecimentos de ensino no estado. As aulas presenciais foram retomadas
no dia 8 de fevereiro.
Foram notificados 24,3 mil
casos suspeitos da doença em

4,8 mil escolas, o que significa
que apenas 17% foram efetivamente confirmados. A maior parte das notificações (16 mil)
ocorreu na rede estadual. Na
rede privada, foram 7,4 mil notificações, com 1.534 casos
confirmados como covid-19.
(Agencia Brasil)
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Ministério da Saúde anuncia
compra de 10 milhões da
vacina Sputnik V
O Ministério da Saúde anunciou a compra de 10 milhões de
doses da vacina Sputnik V, produzida pelo instituto russo Gamaleya
em parceria com a farmacêutica
brasileira União Química.
O contrato foi assinado e as
doses deverão ser disponibilizadas no primeiro semestre. Devem ser entregues 400 mil do-

ses até abril, 2 milhões até maio
e 7,6 milhões em junho.
A vacina deve ser produzida
em plantas em São Paulo e no
Distrito Federal. De acordo
com o Ministério da Saúde, ainda está em análise a celebração
de um outro acordo comercial
de aquisição de imunizantes.
(Agencia Brasil)
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www.apsen.com.br
CAC 55 (11) 0800-165678

Jornal O DIA SP

Apsen Farmacêutica S.A.
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas:#UMPRINDOASDISPOSI¼ÊESLEGAISEESTATUT¶RIAS SUBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63AS AS$EMONSTRA¼ÊES#ONT¶BEISREFERENTESAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEA Administração
Balanço patrimonial
Balanço patrimonial
Demonstrações dos resultados
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Ativo: Caixa e equivalentes de caixa
39.926  Passivo: Fornecedores
816.312 
59.175 51.001 Receita operacional líquida
Contas a receber de clientes
374.908  %MPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
(259.716) (205.990)
82.772  Custo dos produtos vendidos
Estoques
123.167  Arrendamento mercantil
556.596 485.354
563
 Lucro bruto
)MPOSTOSARECUPERAR
2.785

Receitas (despesas) operacionais
Despesas antecipadas
950
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 41.546  Com vendas
(305.295) 
8.888  Gerais e administrativas
Outros créditos
18.104
 )MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER
(145.532) (115.358)
10.227  Outras receitas operacionais, líquidas
Total ativo circulante
559.840  )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
(2.866)

6.514
 Lucro operacional antes
)MPOSTOSARECUPERAR
2.911
2.955 Contas a pagar
Depósitos judiciais
3.964
4.044 Dividendos a pagar
102.903

4.453
 DORESULTADOlNANCEIRO
Outros Créditos
6.989
- Total passivo circulante
2ESULTADOlNANCEIRO
214.138 
)2ECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOS
 %MPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
68.833

126.173 85.394 2ECEITASlNANCEIRAS
)MOBILIZADO
318.713  Arrendamento mercantil
(77.554) (10.884)
1.059
 $ESPESASlNANCEIRAS
)NTANGÁVEL
11.409 11.494 Contas a pagar
94.182

548
1.028 ,UCROANTESDO)2EDA#3
Ativo de direito de uso
1.462
2.038
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
3.095
- Correntes
Total ativo não circulante
345.448  )2ECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOS
(23.387) (24.040)
4.646
 Diferidos
Total do ativo
905.288 771.028 Provisão para contingências
(5.730)
925
Total passivo não circulante
135.521 91.953 Lucro líquido do exercício
65.065
49.319
555.629  ,UCROLÁQUIDOPORLOTEDEMILA¼ÊESEM2
Demonstrações dos resultados abrangentes
65,07
49,32
2020
2019 Patrimônio líquido
278.000 
Lucro líquido do exercício
65.065 49.319 Capital social
$EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXA
2020
2019
277.629 229.958
Outros resultados abrangentes
- Reservas de lucros
,UCROANTESDO)2EDA#3
94.182

Total do resultado abrangente do exercício 65.065 49.319 Total do passivo e patrimônio líquido
905.288 771.028
!JUSTESPARACONCILIARLUCROANTESDO)2EDA#3COM
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
37.004 
Reservas de lucros
Capital
Lucros
Total Resultado na baixa dos bens
social Reserva legal Reserva de retenção de lucros acumulados
8.292 3.903
Em 31/12/2018



-  do imobilizado e intangível
8.503 
Lucro líquido do exercício
49.319 49.319 *UROSSOBREEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
(3.191) 
Constituição de reserva legal


- Provisão (reversão) para perdas em estoques
Juros sobre capital próprio
(8.235) (8.235) Provisões (reversões) para riscos
683 
Dividendos mínimos obrigatórios
  tributários, cíveis e trabalhistas
(599)
183
Retenção de lucros
33.905
(33.905)
- Provisão (reversão) para devedores duvidosos
Outras
provisões
(reversões)
(60)
104
Em 31/12/2019
278.000
38.726
191.232
- 507.958
144.814 
Lucro líquido do exercício
65.065 65.065
Constituição de reserva legal
3.253
(3.253)
- (Aumento) redução nos ativos operacionais
(52.948) 
Juros sobre capital próprio
(12.941) (12.941) Contas a receber de clientes
Estoques
(32.040)

Dividendos mínimos obrigatórios
(4.453) (4.453)
675 (905)
Retenção de lucros
44.418
(44.418)
- )MPOSTOSARECUPERAR
Em 31/12/2020
278.000
41.979
235.650
- 555.629 Despesas antecipadas, outros
créditos e depósitos judiciais
(6.706) 
Aumento (redução) nos passivos operacionais
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
8.174 
1. Contexto operacional: A Apsen Farmacêutica S.A. (“Compa- mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações Fornecedores
5.458 12.853
nhia” ou “Apsen”) é uma sociedade anônima de capital fechado, lNANCEIRASFORAMBASEADASEMFATORESOBJETIVOSESUBJETIVOS COM Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(7.819) 4.042
com sede em São Paulo, controlada pela Regida Empreendimentos base no julgamento da Administração para determinação do valor )MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER
2.243 1.828
e Participações S.A., e tem por objeto social a fabricação, comér- ADEQUADOASERREGISTRADONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS)TENS Contas a pagar
61.851 
cio, importação, exportação, representação comercial, transporte e SIGNIlCATIVOSSUJEITOSAESSASESTIMATIVASEPREMISSASINCLUEMA Caixa líquido gerado nas operações
(31.942) 
armazenamento de produtos e insumos farmacêuticos, alimentí- seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabi- )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALPAGOS
Caixa
líquido
gerado
pelas
atividades
operacionais
29.909

cios (normais e dietéticos), cosméticos, de perfumaria e toucador, LIDADENASOPERA¼ÊES AVALIA¼»ODOSATIVOSlNANCEIROSPELOVALOR
(80.454) 
extração e manipulação de produtos químicos e de material bioló- justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de Aquisição de imobilizado e intangível
gico, bem como a produção e comercialização de periódicos cien- crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, Caixa líquido aplicado - atividades de investimento (80.454) 
92.354 
TÁlCOSEAPARTICIPA¼»OEMOUTRASSOCIEDADESOUOUTROSEMPREEN- assim como a análise dos demais riscos para determinação de #APTA¼ÊESDElNANCIAMENTOSEEMPR½STIMOS
(49.799) (22.155)
dimentos empresariais. 2. Políticas contábeis: A autorização outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das !MORTIZA¼ÊESDElNANCIAMENTOSEEMPR½STIMOS
(17.654) (14.255)
PARACONCLUS»ODAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em va- Dividendos e juros sobre capital próprio
ocorreu na reunião de diretoria realizada em 11/03/2020. As de- LORESSIGNIlCATIVAMENTEDIVERGENTESDOSREGISTRADOSNASDEMONS- #AIXALÁQUIDOGERADO ATIVIDADESDElNANCIAMENTO 24.901 23.590
(25.644) 35.760
MONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAPARAOSEXERCÁCIOSlNDOS TRA¼ÊES lNANCEIRAS DEVIDO AO TRATAMENTO PROBABILÁSTICO INERENTE Aumento de caixa e equivalentes de caixa
em 31/12/2020 e 2019 estão expressas em milhares de Reais e ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
65.570 29.810
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas anualmente. A Companhia adotou todas as normas, revisões de #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlNALDOEXERCÁCIO
39.926 
no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(25.644) 35.760
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Foram efetuadas pequenas Contábeis (CPC) que estavam em vigor em 31/12/2020. As deRECLASSIlCA¼ÊESPARAMELHORARAAPRESENTA¼»OECOMPREENS»ODOS MONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASUTILIZANDOOCUSTOHIS- pagamentos de juros semestrais. Existem dois contratos de
USU¶RIOSDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SDEMONSTRA¼ÊESlNAN- tórico com base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e lNANCIAMENTOJUNTO".$%3"ANCO.ACIONALDO$ESENVOLVIMENTO
ceiras da Companhia foram elaboradas de acordo com diversas PASSIVOSCOMOINSTRUMENTOSlNANCEIROS OSQUAISS»OMENSURADOS %CONÇMICOE3OCIAL CUJASGARANTIASS»OIMÆVEIS SENDO 0RÆ
)NOVA¼»O  lRMADO EM   NO VALOR TOTAL DE 2  
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti- pelo valor justo.
MIL  COM LIBERA¼ÊES PARCIAIS (OUVE DUAS LIBERA¼ÊES 2
3. Empréstimos
Analise Horizontal MILHÊES EM  E 2  MILHÊES EM  /
Encargos anuais
Vencimento
12/19
12/20 12/19 x 12/20 PRAZODADÁVIDA½DEMESESAPÆSASSINATURADOCONTRATO COM
BNDES
4,0  A AA 0R½lXADODE A AA
2028
-   100% PAGAMENTO DE JUROS TRIMESTRAIS  0RÆ )NDUSTRIAL  lRMADO EM
&).!-%
0RElXADA A AA
2023

420
-205 -33%  NOVALORTOTALDE2 MILHÊES COMLIBERA¼ÊES
Capital de Giro
#$)  A AA
2023   
23% PARCIAIS (OUVE UMA LIBERA¼»O DE 2  MIL EM 
!RRENDAMENTO-ERCANTIL 0RElXADADE A AA
2022   
 / PRAZO PARA PAGAMENTO ½ DE  MESES APÆS ASSINATURA DO
Total
124.851 208.945 84.094
67% contrato, com pagamento de juros trimestrais. Todos os índices
Circulante
39.457 82.772 43.315 110% foram atendidos pela Companhia na data da emissão das
Não circulante
85.394 126.173 40.779
48% Demonstrações Financeiras.
As operações de arrendamento mercantil possuem como garantia os próprios bens adquiridos. Os contratos de empréstimos de
CAPITAL DE GIRO FORAM lRMADOS COM AS SEGUINTES CONDI¼ÊES  2  MILHÊES EM  COM VENCIMENTO DO PRINCIPAL EM
Renato Spallicci - Diretor Presidente.
 COMPAGAMENTOSDEJUROSSEMESTRAIS2MILHÊESEMCOMVENCIMENTODOPRINCIPALEM
Contador: !DRIANA'HERTH #2#30/
E COM PAGAMENTOS DE JUROS SEMESTRAIS 2  MILHÊES EM   COM VENCIMENTO DO PRINCIPAL EM  E COM






  

  

 



         

       

!"#$!

!$%&'()"&
*%



+"*&&

,&%
+""+'%

       !    
   ""#    !" # $






(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (XULFR/HRQHO3HL[RWR)LOKRQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  :,//,$16 '$ 6,/9$ $5$8-2 /(,7( %UDVLOHLUR &3)  TXH OKH IRL
SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR )LQDQFLDPHQWRV 6$ DOHJDQGR
HP VtQWHVH VHU FUHGRU GR H[HFXWDGR HP UD]mR GH ³&RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR´ Q  (QFRQWUDQGRVH R
UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR
SURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH WUrV GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDGtYLGD
FXVWDV H GHVSHVDV SURFHVVXDLV DOpP GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV QR SDWDPDU GH GH] SRU FHQWR 1mR VHQGR
DSUHVHQWDGRV HPEDUJRV QR SUD]R OHJDO R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHH

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 47ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., Em Primeira Convocação
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos das Cláusula 12.3 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão da
Emissora (“CRI”), celebrado entre a Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), em 16 de maio de 2013, posteriormente aditado (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos
CRI em circulação (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a ser
realizada em primeira convocação no dia 1º de abril de 2021, às 10:00, de forma exclusivamente
digital, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) dispensar a apresentação, pela Emissora ao Agente Fiduciário, dos documentos da Emissão pendentes,
conforme Anexo I deste edital, sem que isso acarrete em qualquer penalidade prevista nos Documentos da Operação;
(ii) aprovar a proposta de liquidação antecipada integral da “Cédula de Crédito Bancário nº 2013051601 referente a
Crédito Imobiliário destinado a Empreendimentos Habitacionais”, celebrada em 16 de maio de 2013, conforme aditada
em 28 de janeiro de 2016 (“CCB”) emitida pela Lote 01 Empreendimentos S.A. (atual denominação da Cipasa
Desenvolvimento Urbano S.A.), inscrita no CNPJ sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora”), pela Devedora, sem a
observância das datas de liquidação conforme previstas na cláusula 10.1 da CCB, a ser realizada, portanto, em até 10
(dez) dias úteis após a aprovação desta matéria em Assembleia, pelo valor a ser calculado conforme previsto na
cláusula 11 da CCB (“Valor da Liquidação Antecipada” e “Liquidação Antecipada”, respectivamente). O Valor da
Liquidação Antecipada será depositado pela Devedora na Conta Centralizadora (conforme deﬁnida no Termo de
Securitização), nos termos da Cláusula 12 da CCB, e será utilizado pela Emissora para realizar o resgate antecipado da
totalidade dos CRI, em até 5 (cinco) dias corridos contados da data de recebimento do referido montante na Conta
Centralizadora (conforme deﬁnida no Termo de Securitização), nos termos da Cláusula 6.1 do Termo de Securitização
(“Resgate Antecipado Total”); (iii) renunciar expressamente o cumprimento, pela Devedora, da obrigação de envio de
notiﬁcação de Liquidação Antecipada da CCB à Emissora, ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, nos termos da
Cláusula 6.2 do Termo de Securitização; (iv) renunciar expressamente a aplicação e pagamento da multa não
compensatória prevista na Cláusula 11 da CCB e na Cláusula 6.5 do Termo de Securitização; (v) caso seja aprovada a
matéria indicada no item (ii) da Ordem do Dia, aprovar que não será devido pela Devedora quaisquer outros valores,
multas ou penalidades além do Valor da Liquidação Antecipada com relação à Liquidação Antecipada e ao Resgate
Antecipado Total; (vi) caso seja aprovada a matéria indicada no item (ii) da Ordem do Dia, aprovar a devolução, pela
Emissora à Devedora, na conta bancária a ser oportunamente indicada pela Devedora, de quaisquer valores que
sobejarem na Conta Centralizadora (conforme deﬁnida no Termo de Securitização) após a quitação e liquidação
integral dos CRI, descontadas eventuais despesas decorrentes do Patrimônio Separado (conforme deﬁnido no Termo de
Securitização); (vii) renunciar a aplicação de qualquer penalidade prevista nos Documentos da Operação caso ocorra
o descumprimento da Reserva Mínima (conforme deﬁnida no Termo de Securitização) desde a data do edital de
convocação até a data da realização da Assembleia, em primeira ou segunda convocação, conforme o caso; (viii)
dispensar o cumprimento da (a) obrigação da Devedora realizar a recomposição do Fundo de Reserva (conforme
deﬁnido no Termo de Securitização) para cumprimento da Reserva Mínima (conforme deﬁnida no Termo de
Securitização), nos termos da Cláusula 8.3.2 do Termo de Securitização, desde a data da primeira publicação do edital
de convocação da Assembleia até o Resgate Antecipado Total, caso aprovada a matéria indicada no item (ii) da Ordem
do Dia; e (b) obrigação da Emissora enviar notiﬁcação à Devedora, informando o montante a ser depositado para a
recomposição do Fundo de Reserva (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), nos termos da Cláusula 8.3.3 do
Termo de Securitização; (ix) aprovar, após a realização do Resgate Antecipado Total, a outorga de completa, rasa,
irrevogável e irretratável quitação à Devedora, à Emissora e ao Agente Fiduciário com relação a toda e qualquer
obrigação por eles assumida nos termos dos Documentos da Operação (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização);
e (x) autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a praticarem todo e qualquer ato, celebrar todos e quaisquer termos de
liberação das Garantias (conforme deﬁnidas no Termo de Securitização), termos de quitação, aditamentos ou
documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia, nos Documentos
da Operação (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização). Todos os termos empregados ou iniciados em letras
maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma
diversa no presente edital. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência
online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora
para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do
Titular dos CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo está disponível no site da Emissora
http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio da
plataforma acima informada. O titular dos CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, assinados pela plataforma DocuSign
ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares dos CRI
que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na
Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular dos CRI ou por seu representante legal
será desconsiderada, devendo o titular dos CRI ou seu representante legal, manifestar seu voto no ato de realização
da Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será
integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa
ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma
equivalente, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por
meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 12 de março de 2021. Gaia Securitizadora S.A.
ANEXO I
Referência: Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário; Pendências: 1º Aditamento à Escritura de
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (data a conﬁrmar), para reﬂetir o deliberado na AGT do dia 08/12/2015,
custodiada na PTGN: - PDF pendente. - Via original pendente. Referência: Contrato de Cessão de Direitos
Creditórios Imobiliários; Pendências: 1º Aditamento ao Contrato de Cessão de Créditos (28/01/2016), registrado
no RTD do RJ (Rio de Janeiro): - PDF pendente. Referência: Alienação Fiduciária – Quotas, Ações e Equipamentos
Móveis - RTD das Partes - Contrato registrado. Pendências: 1º Aditamento ao Contrato de AF de Quotas (data a
conﬁrmar), para reﬂetir o assunto deliberado na AGT do dia 08/12/2015, registrado no RTD de São Paulo/SP: - PDF
pendente. Referência: Em caso de Quotas - Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial contendo o
gravame em nome do Agente Fiduciário, cf. Contrato de Garantia. Pendências: Alteração ao Contrato Social de
cada Inteveniente Anuente da AF de Quotas, para reﬂetir a referida Garantia, com a redação dada pela cláusula 5.2
do Contrato de AF de Quotas e registrada na JUCESP: - PDF pendente. - Cópia Autenticada pendente. Referência:
Cessão Fiduciária Direitos Creditórios (ﬂuxo de recebíveis ou conta bancária) – deve cobrar notiﬁcação ao sacado/
clientes ou constar na nota dos serviços ou boleto (art. 290 Código Civil), com texto idêntico ao disposto nos
documentos + registro no RTD da cedente ﬁduciante, pelo menos, e caso o contrato exija em mais, de todos os
cartórios ali dispostos; Pendências: 1º Aditamento ao Contrato de CF de Direitos Creditórios (data a conﬁrmar),
para reﬂetir o assunto deliberado na AGT do dia 08/12/2015, registrado no RTD de SP (São Paulo): - PDF pendente.
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1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA
DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III – JABAQUARA
Edital de 1º e 2º. Leilões de bem imóvel e para intimação do requerido: Antonio Banavides Rodrigues – CPF: 690.756.388-68 expedido nos autos de – Cumprimento de Sentença
- Juizado Especial Cível – Proc. 0015138-37.2019.8.26.0003 -, promovida por Antero Fontes Matias – CPF: 123.304.268-87. O EXMO. DR MARCOS BLANK GONÇALVES, MM.
JUIZ DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III – JABAQUARA, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a quantos o presente
virem, ou dele tiverem conhecimento que, com fulcro no art. 879 inciso II combinado com art. 882 do Novo CPC/2015, e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP,
através do site, www.unileiloes.com.br, sob a gestão da Leiloeira Oficial Fabiana Cusato, Jucesp nº 619, foi designado para o 1º. Leilão, o dia 23/03/2021 às 10 hs,
encerrando-se em 25/03/2021 às 10 hs, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á o 2º. Leilão no dia
25/03/2018 às 10:01 hs e se encerrará no dia 14/04/2021 às 10 hs, ocasião em que o referido bem será entregue a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50%
da avaliação atualizada do bem descrito:LOTE ÚNICO: Uma casa situada à Rua Antònio Cantarella, 209, e seu respectivo terreno constituído de parte do lote 202 da quadra 2 da
Vila da Saúde, no 42° Subdistrito – Jabaquara, medindo 5,50m de frente, por 24,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente,
encerrando a área de 132,00m2, Matrícula 117.664 do 8º C.R.I. de São Paulo/SP. Avaliação: R$ 498.048,00 em 18/05/2020. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente
leilão será na modalidade “on-line”, e quem pretende arrematar dito bem, deverá ofertar lanços pela Internet através do site www.unileiloes.com.br, mediante cadastramento
prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência da data do Leilão. DO PAGAMENTO: O arrematante deverá depositar, como sinal, o valor de 20% do lance vencedor, e o restante
em 24 horas, sob pena, de perder o sinal ofertado em favor da execução, através da guia de depósito judicial. DA COMISSAO: A comissão da Leiloeira será de 5% sobre o valor
da arrematação, a ser paga pelo arrematante, no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário na conta a ser indicada pela Leiloeira após o fechamento do
Leilão.DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante
providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DO ACORDO e outros: Em caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 5% sobre o valor da
avaliação, a ser pago pelo adjudicante ou pelo requerido conforme o caso, para cobertura de custos do Leilão. Esse valor deverá ser depositado diretamente na conta da Leiloeira
e encaminhado o comprovante de depósito para o e-mail: atendimento@unileiloes.com.br. Caso as partes, cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados,
notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas do Leilão Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital como notificação.
INFORMAÇÕES: Dúvidas poderão ser dirimidas através do telefone: (11) 5041-5278, ou solicitadas através do e-mail: atendimento@unileiloes.com.br ou compulsando os
Autos. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sendo que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
inclusive os decorrentes de débitos fiscais e tributários. Será o presente edital, publicado e afixado no local de costume. São Paulo, 01/03/2021.








  

 

 

         

       



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os filiados da Liga de Futebol Amador do
Estado de São Paulo - LIFAESP, para participarem da Assembleia Geral,
que será realizada no dia 31 de Março de 2021 - (4ª. Feira) ás 19:30 horas
em primeira chamada e ás 20:00 horas em segunda e última chamada na
Avenida Adélia Chohfinº246 – Sobre Loja – Parque São Rafael - São Paulo-SP, para
apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-)Apresentação das
contas dos exercícios anteriores e retificação e ratificação dos atos praticados até a
presente data; 2-) Alteração do endereço da sede; 3-) Adequação Estatutária conforme
legislação; 4-) Eleição e Posse do Presidente e membros do Conselho Fiscal; 5-)
Assuntos Gerais. São Paulo, 01 de Março de 2021. Robert da Silva - Presidente
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Agro-Pecuária Pilon S/A
CNPJ: 44.973.410/0001-94 - NIRE: 3.53.0036461.9
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e
AGE, a se realizar no dia 09.04.2021, às 15:00 horas, em nossa Sede
Social, sita na Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, neste município de Cerquilho, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; c) Outros assuntos
do interesse social. Extraordinária:- a) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas,
na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Artigo
133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11.03.2021. Nelson Pilon - Diretor Presidente.
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Fazenda Pilon S/A
CNPJ: 57.226.151/0001-80 NIRE: 3.530036405-8
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO,
a se realizar no dia 16.04.2021, às 16:30 horas, na sede social na
Fazenda São José, Bairro São Francisco CEP 18.520-000, em Cerquilho, estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos administratores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício Social findo em 31/12/2020; c) Outros assuntos
do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores
Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11/03/2021. José Pilon - Diretor Presidente.
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GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 71ª e 72ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., Em Primeira Convocação
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos das Cláusula 12.4 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários das 71ª e 72ª Séries da 4ª Emissão da
Emissora (“CRI”), celebrado entre a Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), em 12 de março de 2014 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação
(“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a ser realizada em
primeira convocação no dia 1º de abril de 2021, às 11:30, de forma exclusivamente digital, por
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) dispensar a
apresentação, pela Emissora ao Agente Fiduciário, dos documentos da Emissão pendentes, conforme Anexo I deste edital,
sem que isso acarrete em qualquer penalidade prevista nos documentos da Emissão; (ii) aprovar a retrocessão voluntária
da totalidade dos Créditos Imobiliários Cedidos (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização) cedidos pela Lote 01
Empreendimentos S.A. (atual denominação da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.), inscrita no CNPJ sob o nº
05.262.743/0001-53 (“Cedente”) à Emissora, nos termos do “Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras
Avenças”, celebrado entre a Cedente e a Emissora, em 12 de março de 2014, conforme aditado (“Contrato de Cessão”),
no estado em que se encontrarem, em decorrência de solicitação da Cedente (“Retrocessão”), ainda que o presente caso
não se trate de uma hipótese prevista para a retrocessão dos Créditos Imobiliários, conforme Cláusula 7.1 do Contrato de
Cessão, em até 10 (dez) dias úteis após a aprovação desta matéria em Assembleia, pelo valor do saldo devedor dos
Créditos Imobiliários Cedidos (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização) na data do efetivo pagamento da
Retrocessão, conforme previsto na cláusula 7.2 do Contrato de Cessão, calculados nos termos dos respectivos Contratos
(conforme deﬁnidos no Contrato de Cessão), sem incidência de qualquer multa ou penalidade (“Valor de Retrocessão”).
O Valor de Retrocessão será utilizado pela Emissora para realizar o resgate antecipado da totalidade dos CRI, em até 5
(cinco) dias corridos, da seguinte forma: (a) o valor do saldo devedor dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 71ª
série da 4ª emissão da Emissora (“CRI Seniores”) será depositado, em dinheiro, pela Cedente na Conta Centralizadora
(conforme deﬁnida no Termo de Securitização) e será utilizado para realizar o resgate antecipado total dos CRI Seniores;
e (b) o saldo do Valor de Retrocessão será pago ao titular dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 72ª série da 4ª
emissão da Emissora mediante dação em pagamento dos Créditos Imobiliários Cedidos (conforme deﬁnido no Termo de
Securitização) remanescentes (“Resgate Antecipado Total”); (iii) caso seja aprovada a matéria indicada no item (ii) da
Ordem do Dia, aprovar que não será devido pela Cedente quaisquer outros valores, multas ou penalidades além do Valor
de Retrocessão com relação à Retrocessão; (iv) caso seja aprovada a matéria indicada no item (ii) da Ordem do Dia,
aprovar a devolução, pela Emissora à Cedente, na conta bancária a ser oportunamente indicada pela Cedente, de
quaisquer valores que sobejarem na Conta Centralizadora (conforme deﬁnida no Termo de Securitização) após a quitação
e liquidação integral dos CRI, descontadas eventuais despesas decorrentes do Patrimônio Separado (conforme deﬁnido
no Termo de Securitização); (v) renunciar a aplicação de qualquer penalidade prevista nos documentos da Emissão caso
ocorra o descumprimento da Reserva Mínima (conforme deﬁnida no Termo de Securitização) desde a data do edital de
convocação até a data da realização da Assembleia, em primeira ou segunda convocação, conforme o caso; (vi) dispensar
o cumprimento da obrigação da Cedente realizar a recomposição do Fundo de Reserva (conforme deﬁnido no Termo de
Securitização) para cumprimento da Reserva Mínima (conforme deﬁnida no Termo de Securitização), desde a data da
primeira publicação do edital de convocação da Assembleia até o Resgate Antecipado Total, conforme cláusula 8.1.1 do
Termo de Securitização; (vii) aprovar, após a realização do Resgate Antecipado Total, a outorga de completa, rasa,
irrevogável e irretratável quitação à Devedora, à Emissora e ao Agente Fiduciário com relação a toda e qualquer obrigação
por eles assumida nos termos dos Documentos da Operação (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização); e (viii)
autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a praticarem todo e qualquer ato, celebrar todos e quaisquer termos de
liberação das Garantias (conforme deﬁnidas no Termo de Securitização), termos de quitação, aditamentos ou documentos
necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia, nos documentos da Emissão.
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de
Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente edital. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será
realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de
participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que
enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@
pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e
documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração
com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º
da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo está
disponível no site da Emissora http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a
assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto
a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário,
aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, assinados pela
plataforma DocuSign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia.
Os Titulares dos CRI que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para
participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular dos CRI ou por seu
representante legal será desconsiderada, devendo o titular dos CRI ou seu representante legal, manifestar seu voto no ato
de realização da Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais
documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será
integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa
ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma
equivalente, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por
meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 12 de março de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.
ANEXO I
Referência: Todas as atas de Investidores ocorridas no decorrer da emissão registradas na Junta Comercial do Estado questionar sempre que houver minuta (AGTCRI); Pendências: Ata AGTCRI 08/05/19 (Retrocessão):- via original
pendente. Referência: Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário; Pendências: 1º Aditamento à Escritura
de Emissão de CCI registrada nos RGIs SP (Jundiaí e São José dos Campos) (16/07/14):- PDF pendente.- via original
pendente. Referência: Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários; Pendências: Notiﬁcação aos Devedores
dos Créditos Imobiliários, nos termos do Anexo III:- PDF pendente. Referência: Cessão Fiduciária Direitos Creditórios
(ﬂuxo de recebíveis ou conta bancária) – deve cobrar notiﬁcação ao sacado/clientes ou constar na nota dos serviços ou
boleto (art. 290 Código Civil), com texto idêntico ao disposto nos documentos + registro no RTD da cedente ﬁduciante,
pelo menos, e caso o contrato exija em mais, de todos os cartórios ali dispostos.; Pendências: CF de Conta Vinculada e
Administração de Valores registrada no RTD RJ (Rio de Janeiro) (12/03/14):- PDF pendente. Referência: Seguros
(Equipamentos, Imóveis, Lastro-Imobiliário e etc): atentar para renovações, valor indenizável, cobertura contratada
compatível com contrato. Pendências: Apólice de Seguro dos Imóveis objeto da Operação de Securitização, em benefício
dos devedores dos Créditos Imobiliários A e B:- PDF pendente.
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 747.773 em 06 de julho de 2018 a
requerimento de ALFREDO RIBEIRO FILHO, brasileiro, farmacêutico, RG nº 14.459.9442-SSP/SP e CPF nº 051.103.058-46 e sua mulher MARIA TERESA CENIZO GONZALEZ,
brasileira, auxiliar administrativo, RG nº 6.602.946-6-SSP/SP e CPF nº 032.352.85890, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei, residentes
na Rua dos Jacintos nº 322, Mirandópolis e MARIA CRISTINA RIBEIRO HOU, brasileira,
do lar, RG nº 14.459.945-4-SSP/SP e CPF nº 052.212.798-35 e seu marido PAULO SOI
SEM HOU, brasileiro, analista de sistemas, RG nº 32.776.406-5-SSP/SP e CPF nº
047.311.168-30, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da
Lei, residentes na Rua das Orquídeas nº 82, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Alfredo Ribeiro Filho e sus mulher
Maria Teresa Cenizo Gonzalez e Maria Cristina Ribeiro Hou e seu marido Paulo Soi Sem
Hou, acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um
prédio e respectivo terreno, situado na Rua dos Jacintos nº 322, com a área, conforme
memorial descritivo, de 71,00m2 , transcrito sob nº 30.226, de propriedade de Abílio de
Abreu, industrial, português e sua mulher Annunciata Assumpta de Abreu, brasileira,
do lar, tendo compromissado à Alfredo Ribeiro, brasileiro, casado, radialista, conforme
inscrição nº 30.072, ambas deste Registro, o compromissário comprador é pai dos ora
requerentes, alegando e comprovando posse mansa e pacifica de 34 anos exercida
pelos autores. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de fevereiro de 2021. 27/02 e 15/03
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2021
Apsen Farmacêutica S/A

2.0 Hotéis Rondonópolis Ltda.
CPNJ: 17.504.917/0001-26
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Ativo
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
2019
Circulante
397
537 Circulante
198
Caixa e equivalentes de caixa
90
380 Fornecedores
143
Contas a receber
55
119 Outras Contas a Pagar
48
Mútuo com partes relacionadas
213
- Obrigações fiscais e trabalhistas
7
Impostos a recuperar
18
15 Empréstimos
Outros créditos
21
23 Provisão para contingencias Judiciais
Não circulante
11.028
10.134 Não circulante
3.797
Propriedades para investimento
11.028
10.134 Impostos diferidos
299
Empréstimos
3.498
Patrimônio líquido
7.430
Capital social
4.680
Prejuízos acumulados
2.685
Adiantamento para futuro aumento de capital
66
Total do ativo
11.425
10.671 Total do passivo e patrimônio líquido
11.425

CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
a se realizar, em primeira convocação, às 13h00 do dia 15 de abril de 2021 e, em segunda convocação às 13:30h, na sede da
Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras,
o relatório da administração, orçamento de capital, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; (c) deliberar acerca da remuneração global da Diretoria para adequação aos parâmetros de mercado e a nova
composição caso o item “d” adiante seja aprovado; e Em Assembleia Geral Extraordinária (d) deliberar sobre a criação de novos
cargos executivos da Companhia, tornando estatutários alguns atuais diretores da Companhia; (e) deliberar sobre a alteração do
estatuto social da Companhia para ajustar os artigos que tratam da administração, com vistas a acomodar a nova composição da
Diretoria Estatutária, caso o item “d” acima seja aprovado; (f) deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia para ajustar
regras relativas a composição do Conselho Fiscal da Companhia; (g) deliberar sobre a captação de recursos pela Companhia, através
da emissão de debêntures não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, conforme termos e condições estabelecidos na proposta para
captação de recursos no mercado de capitais local, datada de março de 2021; e (h) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio para o exercício de 2020. Avisos: 1. Tendo em vista as recomendações e restrições impostas recentemente pelo poder público
em decorrência da pandemia COVID-19, apesar dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como os
documentos necessários para a aprovação das demais deliberações da ordem do dia estarem à disposição dos Senhores Acionistas,
na sede social da Companhia, recomendamos que os acessem digitalmente no Portal do Acionista, como de costume. 2. Também em
decorrência da pandemia COVID-19, a assembleia será realizada virtualmente por meio da ferramenta Microsoft Teams utilizada
pela Companhia, ou outra ferramenta que possa substituí-la. Nesse caso, a administração da Companhia entrará em contato com
cada um dos acionistas e/ou seus representantes, por meio de e-mail, em tempo hábil para informar e organizar referida reunião virtual.
São Paulo/SP, 15 de março de 2021. Renato Spallicci - Diretor Presidente; Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
2019
2018
Receita líquida de serviços
676
2.602
Custo operacional
(3) (1.365)
Lucro Bruto
673
1.238
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
(868) (1.540)
Tributárias
(39)
(35)
Outras receitas (despesas) operacionais
(1)
(5)
PCE - Provisão para perdas de crédito esperadas
(102)
(18)
Provisão para impairment de ativo imobilizado
1.645
2.377
Lucros (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro
1.309
2.017
Resultado financeiro
Receitas financeiras
1
3
Despesas financeiras
(340)
(138)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital social Prejuízos acumulados
Adiantamento para futuro aumento de capital
Total Lucros (prejuízo)do exercício antes do
imposto
de
renda
e
contribuição
social
970
1.881
Saldo em 31 de Dezembro de 2017
19.712
(11.873)
7.839
(84)
(84)
Aumento (redução) de capital
(15.032)
11.873
(480) (3.639) Imposto de renda e contribuição social
887
1.798
Adiantamento para futuro aumento de capital
480
480 Lucro (prejuízo) do exercício
2.0 Hoteis Rondonópolis Ltda
Lucro (prejuízo) do exercício
1.798
1.798
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
4.680
1.798
6.478
Jefferson Baptista Tagliapietra
Adiantamento para futuro aumento de capital
66
66
CPF: 103.944.718-06
Lucro (prejuízo) do exercício
887
887
Ronoaldo Figueredo Delgado
Saldo em 31 de Dezembro de 2019
4.680
2.685
66
7.430
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.






2018
639
172
20
10
435
2
3.555
215
3.339
6.478
4.680
1.798
10.671
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CNPJ - N° 47.254.396/0002-48 - NIRE: 35.3.0010525.7
Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se
no dia 16/04/2021, às 10:00 horas, no endereço da sua sede social, localizada na Rua Professor
Artur Ramos, 241, Conjunto 72, Jardim Paulistano, no município de São Paulo, SP, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: I) Ordinária: a) Apreciação e Aprovação do Relatório
de Administração, Balanço Geral, Demonstrações de Resultados referente ao exercício encerrado em 31/12/2020; b) Destinação do resultado do exercício; c) Fixação do montante global
da remuneração dos administradores para o período de maio/2021 a abril/2022; d) Outros Assuntos do interesse social. Comunicamos que se encontram a disposição no endereço acima,
os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em
31/12/202. São Paulo, 10/03/202. José Pilon - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 0109754-24.2007.8.26.0100. A Dra. Adriana Borges de
Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a Olice Bertoldi,
CPF 459.958.770-20 e Neuza Terezinha de Carli Bertoldi, CPF 673.432.879-15, que nos autos da ação de Execução
de Títulos Extrajudicial, requerida por Bayer S.A., procedeu-se a penhora sobre os direitos pertencentes a executada
Neuza Terezinha de Carli Bertoldi, na sociedade Oryza Agroindústria Ltda., CNPJ 02.938.254/0001-80, participação
avaliada em R$ 922.040,00 (24/06/2004). Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora
PORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFERECEREMªIMPUGNAÎÍO ªSOBªPENAªDEªPROSSEGUIRªAªAÎÍO ª
presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos (Art. 344 do NCPC). São Paulo, 04 de março de 2021.
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GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 58ª e 59ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., Em Primeira Convocação
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos das Cláusula 12.4 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 58ª e 59 Séries da 4ª Emissão da
Emissora (“CRI”), celebrado entre a Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), em 14 de julho de 2013 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação
(“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a ser realizada em
primeira convocação no dia 1º de abril de 2021, às 10:30, de forma exclusivamente digital, por
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) dispensar a
apresentação, pela Emissora ao Agente Fiduciário, dos documentos da Emissão pendentes, conforme Anexo I deste
edital, sem que isso acarrete em qualquer penalidade prevista nos documentos da Emissão; (ii) aprovar a retrocessão
voluntária da totalidade dos Créditos Imobiliários Cedidos (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização) cedidos pela
Lote 01 Empreendimentos S.A. (atual denominação da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.), inscrita no CNPJ sob o nº
05.262.743/0001-53 (“Cedente”) à Emissora, nos termos do “Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras
Avenças”, celebrado entre a Cedente e a Emissora, em 12 de março de 2014, conforme aditado (“Contrato de Cessão”),
no estado em que se encontrarem, em decorrência de solicitação da Cedente (“Retrocessão”), ainda que o presente caso
não se trate de uma hipótese prevista para a retrocessão dos Créditos Imobiliários, conforme Cláusula 7.1 do Contrato
de Cessão, em até 10 (dez) dias úteis após a aprovação desta matéria em Assembleia, pelo valor do saldo devedor dos
Créditos Imobiliários Cedidos (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização) na data do efetivo pagamento da
Retrocessão, conforme previsto na cláusula 7.2 do Contrato de Cessão, calculados nos termos dos respectivos Contratos
(conforme deﬁnidos no Contrato de Cessão), sem incidência de qualquer multa ou penalidade (“Valor de Retrocessão”).
O Valor de Retrocessão será utilizado pela Emissora para realizar o resgate antecipado da totalidade dos CRI, em até 5
(cinco) dias corridos, da seguinte forma: (a) o valor do saldo devedor dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 58ª
série da 4ª emissão da Emissora (“CRI Seniores”) será depositado, em dinheiro, pela Cedente na Conta Centralizadora
(conforme deﬁnida no Termo de Securitização) e será utilizado para realizar o resgate antecipado total dos CRI Seniores;
e (b) o saldo do Valor de Retrocessão será pago ao titular dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 59ª série da 4ª
emissão da Emissora mediante dação em pagamento dos Créditos Imobiliários Cedidos (conforme deﬁnido no Termo de
Securitização) remanescentes (“Resgate Antecipado Total”); (iii) caso seja aprovada a matéria indicada no item (ii) da
Ordem do Dia, aprovar que não será devido pela Cedente quaisquer outros valores, multas ou penalidades além do Valor
de Retrocessão com relação à Retrocessão; (iv) caso seja aprovada a matéria indicada no item (ii) da Ordem do Dia,
aprovar a devolução, pela Emissora à Cedente, na conta bancária a ser oportunamente indicada pela Cedente, de
quaisquer valores que sobejarem na Conta Centralizadora (conforme deﬁnida no Termo de Securitização) após a
quitação e liquidação integral dos CRI, descontadas eventuais despesas decorrentes do Patrimônio Separado (conforme
deﬁnido no Termo de Securitização); (v) renunciar a aplicação de qualquer penalidade prevista nos documentos da
Emissão caso ocorra o descumprimento da Reserva Mínima (conforme deﬁnida no Termo de Securitização) desde a data
do edital de convocação até a data da realização da Assembleia, em primeira ou segunda convocação, conforme o caso;
(vi) dispensar o cumprimento da obrigação da Cedente realizar a recomposição do Fundo de Reserva (conforme deﬁnido
no Termo de Securitização) para cumprimento da Reserva Mínima (conforme deﬁnida no Termo de Securitização), desde
a data da primeira publicação do edital de convocação da Assembleia até o Resgate Antecipado Total; (vii) aprovar, após
a realização do Resgate Antecipado Total, a outorga de completa, rasa, irrevogável e irretratável quitação à Devedora, à
Emissora e ao Agente Fiduciário com relação a toda e qualquer obrigação por eles assumida nos termos dos Documentos
da Operação (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização); e (viii) autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a
praticarem todo e qualquer ato, celebrar todos e quaisquer termos de liberação das Garantias (conforme deﬁnidas no
Termo de Securitização), termos de quitação, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação
das matérias constantes da Ordem do Dia, nos documentos da Emissão. Todos os termos empregados ou iniciados em
letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma
diversa no presente edital. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência
online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora
para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do
titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução
de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo está disponível no site da Emissora http://gaiasec.com.br/
ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio da plataforma acima
informada. O titular dos CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução
de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@
grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, assinados pela plataforma DocuSign ou plataforma
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares dos CRI que ﬁzerem o
envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia,
hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular dos CRI ou por seu representante legal será
desconsiderada, devendo o titular dos CRI ou seu representante legal, manifestar seu voto no ato de realização da
Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente
gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo
secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente,
sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de
assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 12 de março de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.
ANEXO I
Referência: Termo de Securitização de CRI (RTD, se deﬁnido no termo; RGI, se não existir CCI prévia vinculada);
Pendências: 1º Aditamento ao Termo de Securitização celebrado entre a Gaia Securitizadora S.A. e a PTGN (data
a conﬁrmar) para as 58ª e 59ª Séries da 4ª Emissão da Securitizadora, registrado (custodiado) na PTGN:- PDF
pendente - Via original pendente. Referência: Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários;
Pendências: Notiﬁcação da Cedente para os Devedores acerca da presente Cessão de Créditos, com AR, conforme
modelo do Anexo V e conforme cláusula 4.11.: - PDF pendente.1º Aditamento ao Contrato de Cessão de Créditos
(data a conﬁrmar), celebrado entre a Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. (Cedente) e a Gaia Securitizadora S.A.
(Cessionária), registrados no RTD de SP (São Paulo):- PDF pendente.


GAIA SECURITIZADORA S.A.

J. Pilon S.A Açúcar e Álcool

DECISÃO - EDITAL - Processo nº: 1079366-72.2017.8.26.0100 - Classe - Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
- Exequente: Athenabanco Fomento Mercantil Ltda. - Executado: Regis Novidades Ltda e outros. Este Juízo FAZ SABER a Roberto
Fernando Regis e Regis. Novidades Ltda, domiciliados em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação. EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL por Athenabanco Fomento Mercantil Ltda, referente à cifra parcial de nota promissória 01/01 de vencimento
em 13/03/2017 no valor de R$ 135.658,49. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ª
APRESENTEªPAGAMENTO ªDEVIDAMENTEªATUALIZADO ªOUªOFERTEªDEFESAªNOSªTERMOSªLEGAISª.OªSILÐNCIO ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOª
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.
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GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., Em Primeira Convocação
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos das Cláusula 12.3 do Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da
Emissora (“CRI”), celebrado entre a Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), em 18 de dezembro de 2013, posteriormente aditado (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares
dos CRI em circulação (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”),
a ser realizada em primeira convocação no dia 1º de abril de 2021, às 11:00, de forma exclusivamente
digital, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) dispensar a apresentação, pela Emissora ao Agente Fiduciário, dos documentos da Emissão pendentes,
conforme Anexo I deste edital, sem que isso acarrete em qualquer penalidade prevista nos Documentos da Operação;
(ii) aprovar a proposta de liquidação antecipada integral da “Cédula de Crédito Bancário nº 2013121802 referente a
Crédito Imobiliário destinado a Empreendimentos Habitacionais” (“CCB”) emitida pela Lote 01 Empreendimentos S.A.
(atual denominação da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.), inscrita no CNPJ sob o nº 05.262.743/0001-53
(“Devedora”), pela Devedora, sem a observância das datas de liquidação conforme previstas na cláusula 10.1 da CCB,
a ser realizada, portanto, em até 10 (dez) dias úteis após a aprovação desta matéria em Assembleia, pelo valor a ser
calculado conforme previsto na cláusula 11 da CCB (“Valor da Liquidação Antecipada” e “Liquidação Antecipada”,
respectivamente). O Valor da Liquidação Antecipada será depositado pela Devedora na Conta Centralizadora
(conforme deﬁnida no Termo de Securitização), nos termos da Cláusula 12 da CCB, e será utilizado pela Emissora para
realizar o resgate antecipado da totalidade dos CRI, em até 5 (cinco) dias corridos contados da data de recebimento
do referido montante na Conta Centralizadora (conforme deﬁnida no Termo de Securitização), nos termos da Cláusula
6.1 do Termo de Securitização (“Resgate Antecipado Total”); (iii) renunciar expressamente o cumprimento, pela
Devedora, da obrigação de envio de notiﬁcação de Liquidação Antecipada da CCB à Emissora, ao Agente Fiduciário e
aos Titulares dos CRI, nos termos da Cláusula 6.2 do Termo de Securitização; (iv) renunciar expressamente a aplicação
e pagamento da multa não compensatória prevista na Cláusula 11 da CCB e na Cláusula 6.5 do Termo de Securitização;
(v) caso seja aprovada a matéria indicada no item (ii) da Ordem do Dia, aprovar que não será devido pela Devedora
quaisquer outros valores, multas ou penalidades além do Valor da Liquidação Antecipada com relação à Liquidação
Antecipada e ao Resgate Antecipado Total; (vi) caso seja aprovada a matéria indicada no item (ii) da Ordem do Dia,
aprovar a devolução, pela Emissora à Devedora, na conta bancária a ser oportunamente indicada pela Devedora, de
quaisquer valores que sobejarem na Conta Centralizadora (conforme deﬁnida no Termo de Securitização) após a
quitação e liquidação integral dos CRI, descontadas eventuais despesas decorrentes do Patrimônio Separado
(conforme deﬁnido no Termo de Securitização); (vii) renunciar a aplicação de qualquer penalidade prevista nos
Documentos da Operação caso ocorra o descumprimento da Reserva Mínima (conforme deﬁnida no Termo de
Securitização) desde a data do edital de convocação até a data da realização da Assembleia, em primeira ou segunda
convocação, conforme o caso; (viii) dispensar o cumprimento da (a) obrigação da Devedora realizar a recomposição
do Fundo de Reserva (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) para cumprimento da Reserva Mínima (conforme
deﬁnida no Termo de Securitização), nos termos da Cláusula 8.3.2 do Termo de Securitização, desde a data da primeira
publicação do edital de convocação da Assembleia até o Resgate Antecipado Total, caso aprovada a matéria indicada
no item (ii) da Ordem do Dia; e (b) obrigação da Emissora enviar notiﬁcação à Devedora, informando o montante a
ser depositado para a recomposição do Fundo de Reserva (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), nos termos
da Cláusula 8.3.3 do Termo de Securitização; (ix) aprovar, após a realização do Resgate Antecipado Total, a outorga de
completa, rasa, irrevogável e irretratável quitação à Devedora, à Emissora e ao Agente Fiduciário com relação a toda e
qualquer obrigação por eles assumida nos termos dos Documentos da Operação (conforme deﬁnidos no Termo de
Securitização); e (x) autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a praticarem todo e qualquer ato, celebrar todos e
quaisquer termos de liberação das Garantias (conforme deﬁnidas no Termo de Securitização), termos de quitação,
aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do
Dia, nos Documentos da Operação (conforme deﬁnidos no Termo de Securitização). Todos os termos empregados ou
iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se
conceituado de forma diversa no presente edital. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada
exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de
participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI
que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia,
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de
atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRI; e (c) quando for representado
por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as
condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à
realização da assembleia, cujo modelo está disponível no site da Emissora http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/, bem
como a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular
dos CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus
dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.
br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, assinados pela plataforma DocuSign ou plataforma equivalente, de
forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares dos CRI que ﬁzerem o envio da
instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipótese
em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular dos CRI ou por seu representante legal será desconsiderada,
devendo o titular dos CRI ou seu representante legal, manifestar seu voto no ato de realização da Assembleia.
Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O
registro em ata dos Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas
assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente, sem prejuízo,
os Titulares dos CRI presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura
eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 12 de março de 2021. Gaia Securitizadora S.A.
ANEXO I
Referência: Termo de Securitização de CRI (RTD, se deﬁnido no termo; RGI, se não existir CCI prévia vinculada);
Pendências: 1º Aditamento ao Termo de Securitização (alteração da conta centralizadora) (27/12/2013): - PDF
pendente; - via original pendente. Referência: Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários; Pendências:
Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários registrado no RTD RJ (Rio de Janeiro) (18/12/2013): - PDF
pendente 1º Aditamento ao Contrato de Cessão registrado no RTD RJ (Rio de Janeiro) e no RTD SP (São Paulo)
(27/12/2013): - PDF pendente; Referência: Cessão Fiduciária Direitos Creditórios (ﬂuxo de recebíveis ou conta
bancária) – deve cobrar notiﬁcação ao sacado/clientes ou constar na nota dos serviços ou boleto (art. 290 Código
Civil), com texto idêntico ao disposto nos documentos + registro no RTD da cedente ﬁduciante, pelo menos, e caso o
contrato exija em mais, de todos os cartórios ali dispostos; Pendências: 1º Aditamento ao Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios registrado no RTD SP (São Paulo) (27/12/2013):- PDF pendente.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. Em Primeira Convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos das Cláusulas 12.3 e seguintes do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S/A
lastreado em Créditos do Agronegócio devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas S/A, datado de 23 de agosto de
2019, (“Termo de Securitização”), ﬁrmado pela Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª
Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”, respectivamente), a reunirem-se em primeira convocação para
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no dia 30 de março de 2021 às 14 horas, exclusivamente por vídeo
conferência online, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) Autorização para a renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado do Certiﬁcado
de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 0001/2019, emitido pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A., sociedade
por ações, com ﬁlial na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 12.456.606/0002-04 (“Devedora”) em 23 de agosto de 2019, vinculado como
lastro para a emissão dos CRA (“CDCA”), de acordo com o disposto nos itens (v), (ix) e (xiii) da Cláusula 9.2,
“Vencimento Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1, (i), do Termo de Securitização em decorrência: (a)
dissolução da avalista SLFT3 Participações Societárias Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua Abrahão
Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob
nº 22.630.378/0001-10 (“SLFT3” e “Dissolução”, respectivamente); (b) da desconsideração da SLFT3 como avalista
e extinção da garantia ﬁdejussória outorgada pela SLFT3 no âmbito do CDCA, em decorrência da Dissolução;
(c) da alteração do Controle (conforme deﬁnido no CDCA) indireto da Devedora, decorrente de reorganização
societária realizada sem a prévia autorização da Credora, uma vez que os então sócios da SLFT3 passarão a deter
participação direta na Controladora (conforme deﬁnido no CDCA) da Devedora, qual seja, a STEC Participações
S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Abrahão Vinhas, 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de
Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.739.460/0001-18, devido a Dissolução; e (d)
aditamento ao acordo de acionistas vigente, para implementação das alterações decorrentes da Dissolução; (ii)
Autorização para a alteração do método de cálculo do Prêmio previsto na Cláusula 5.2. do CDCA (“Prêmio”), a ﬁm
de que seu percentual seja modiﬁcado para 1,5% (um inteiro e meio por cento), e que o seu cálculo seja realizado
com base nas demonstrações ﬁnanceiras anuais do grupo econômico da Devedora, assim entendido (a) a Devedora,
e sociedades Controladas, Controladoras, Coligadas ou sob Controle comum da Devedora, localizadas em território
nacional ou no exterior; e (b) as Avalistas e sociedades Controladas, Controladoras, Coligadas ou sob Controle
das Avalistas, localizadas em território nacional ou no exterior (“Grupo Econômico”); (iii) Autorização para a
alteração dos índices ﬁnanceiros previstos na Cláusula 9.3. (viii) do CDCA, bem como a alteração da metodologia
de apuração para os referidos índices financeiros, conforme prevista no CDCA, passando a prever que o Grupo
Econômico necessariamente deverá manter, no momento de cada apuração, pelo menos 01 (um) dos 02 (dois)
dos índices financeiros indicados nas tabelas abaixo, correspondentes ao respectivo período, conforme segue:
Período Base de Apuração - Ratio (Dív Liq / Ebitda): 2021-2,50x, 2022-2,50x, 2023-2,50x, 2024-2,50x; Ou
Período Base de Apuração - Ratio (Dív Liq / ARR): 2021-1,50x, 2022-1,25x, 2023-1,00x, 2024-1,00x;
(iv) a substituição do Custodiante e Escriturador dos CRA, em razão da notiﬁcação de saída do mercado da SLW
CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 50.657.675/0001-86 (“Atual Custodiante e
Escriturador”), pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ sob nº 00.806.535/0001-54 (“Novo
Custodiante e Escriturador”); (v) caso sejam aprovadas as deliberações descritas nos itens (i) a (iii) acima, autorizar a
Emissora, Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora a praticarem todos os atos necessários para a viabilização
das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos aditamentos aos Documentos da Operação.
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo
de Securitização e nos demais documentos da operação dos CRA, salvo se conceituado de forma diversa no presente
Edital. Para a convocação acima, os Titulares dos CRA que se ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o
instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na
sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida
assembleia. A Assembleia será realizada na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação
de forma presencial, sendo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares
dos CRA, previamente à realização da Assembleia, que enviarem solicitação por correio eletrônico para jurídico@
grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a
realização da Assembleia, juntamente com cópias dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou
com certiﬁcação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente
aceita pela Emissora e pelo Agente Fiduciário. Os Titulares dos CRA deverão acessar o link de acesso à reunião com
ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso
com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora
possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido
o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado no site http://
gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá
preencher e assinar a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la jurídico@grupogaia.com.br e ger1.
agente@oliveiratrust.com.br, de forma que, uma vez comprovada a respectiva titularidade, sua presença e voto sejam
contabilizados à Assembleia. Os Titulares dos CRA que ﬁzerem o envio da instrução de voto também poderão acessar
o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular dos
CRA ou por seu representante legal será desconsiderada, devendo o Titular dos CRA ou seu representante legal,
manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em
ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares
dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via
Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.
São Paulo, 08 de março de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112570-73.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO DE BENEDETTO, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 179747344,
CPF 176.391.188-83, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Colégio dos
Santos Anjos, em que procedeu-se a penhora da parte cabente ao executado sobre um prédio e seu respectivo
terreno situados à Rua Barão de Ladario, 1.062, antigo 968, Bairro do Campo Belo, Vila Independência, antigo Rincão
do Buraco, 30º Subdistrito Ibirapuera, objeto da matrícula nº 43.136 do 15º CRI/SP. Estando o executado em lugar
IGNORADO ª FOIª DETERMINADAª Aª INTIMAÎÍOª DAª PENHORAª PORª EDITAL ª PARAª QUEª EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª ª DIASª SUPRA ª
oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos (Art. 344
DOª.#0# ªBEMªCOMOªINTIMADAªlCAªAªCOPROPRIETÈRIAª-ÈRCIAª-AYUMIª!RAKIªDEª"ENEDETTO ª#0&ª  ªDAª
PENHORAªSUPRAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITALªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOª
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2021. 3ª Vara Cível.
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(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &ODXGLR 6DOYHWWL ' $QJHOR -XL]
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWR$PDUR63)D]6DEHUD/XFDV*DEULOOL5LEHLURGH0HQH]HV &3)
  TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU )XQGDomR $UPDQGR ÈOYDUHV
3HQWHDGR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH  
(VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV
HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR
R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U +HQULTXH 'DGD 3DLYD -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 5LGGKL 'LVWULEXLGRUD GH 3URGXWRV 0pGLFRV /WGD
(33 &13- TXHDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU+RVSLWDO6mR&DPLOR6DQWDQD
IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   (VWDQGR
D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP
 H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R
SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5DSKDHO *DUFLD 3LQWR QD IRUPD GD /HL
HWF)$=6$%(5D R .$5/$62$5(6)5(,5(%UDVLOHLUD5*&3)H-25*(:(//,1*721
62$5(6)5(,5(%UDVLOHLUR&3)TXHOKHVIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRU
SDUWH GH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR REMHWLYDQGR FREUDQoD GH 5  DJRVWR  GHFRUUHQWH GH
GHVSHVDV KRVSLWDODUHV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRVGLDVVXSUD
RIHUHoD UHVSRVWD VHQGR DGYHUWLGR GRV DUWLJRV  H  ,, GR &3& VRE SHQD GH SUHVXPLUHP FRPR YHUGDGHLURV RV
IDWRVDOHJDGRVVHQGRTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLDQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGHH
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD3UHVWDomRGH6HUYLoRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR&KULVWLDQH
$SDUHFLGD /LEHUDWRUL (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  3$8/$ 5(*,1$
6&+(03) &$77$1 QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D &KULVWLDQH$SDUHFLGD /LEHUDWRUL &3)   TXH
RPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU)XQGDomR6mR3DXORHQWLGDGHPDQWHQHGRUD
GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH 6mR 3DXOR  38&63 FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH
WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR
IRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGH
LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH
SHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHP
R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD
LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HUQDQGR-RVp&~QLFRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R -HIIHUVRQGRV6DQWRV
%DUURV&3)5*TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH0DULD&ULVWLQD
GH)iWLPD3LUHV6HQHGD&3)5*SDUDFREUDQoDGH5DWpUHIHUHQWHRVGpELWRV
ORFDWtFLRVGRLPyYHOORFDGRDRH[HFXWDGRVLWRD5XD3HL[RWR*RPLGHQ$SWR&HUTXHLUD&HVDU&DSLWDO63&(3
(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD
HSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXH P RGpELWRDWXDOL]DGRDFUHVFLGD V GRVKRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVGDSDUWHH[HTXHQWHDUELWUDGRVHP GH]SRUFHQWR VREUHRYDORUDWXDOL]DGRGRGpELWRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULD
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXH P RXUHFRQKHoD P RFUpGLWRGR D V H[HTXHQWH V FRPSURYDQGRVHRGHSyVLWRGH
GRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDV
GHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDHDYDOLDomRGHEHQV'HFRUULGRVRVSUD]RVDFLPD
FRQVLJQDGRVQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGH

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0iUFLR7HL[HLUD/DUDQMRQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 5($d2*(672'(1(*Ï&,26(,5(/,(33 &13-Q TXH
-(686'(/$(1&$51$&,213$&+(&2263,1$OKHDMXL]RXXPDDomRGH352&(',0(172&2080QDTXDO
WDPEpPpUp&$6$9,725,$,17(50(',$d2'(1(*2&,26(,5(/,0((2875$REMHWLYDQGRDFRQGHQDomR
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Itambé/Minas e Brasília Vôlei fazem
1º jogo do playoff neste sábado

Brasília Vôlei ficou com a oitava vaga no playoff
Sabemos que é uma situação diferente, um campeonato novo.
Temos que ter consciência que
começa tudo do zero. Tudo que
fizemos de bom até agora tem
que ser confirmado daqui para
frente. Sabemos que tudo que fizemos, não conta mais, mas, ao
mesmo tempo, temos que ter
consciência do bom caminho

que percorremos até aqui e, com
isso, encarar os playoffs com
positividade. Temos um time
experiente, com várias jogadoras que sabem como disputar
uma fase como essa e começamos esse caminho de forma séria, jogando com máxima atenção contra o Brasília”, afirmou
Nicola Negro.

No Brasília Vôlei, o treinador Rogério Portela analisou a
participação do time candango
na competição e falou da expectativa para o confronto contra o
Itambé/Minas.
“Vivemos um momento de
desafio e superação. Temos que
exaltar a nossa classificação em
oitavo lugar para o playoff. Isso foi
uma conquista do nosso projeto
depois de virmos da Superliga B.
Estamos em Minas treinando e
buscando de uma forma consciente superarmos o tempo parado.
Vamos jogar contra uma grande
equipe, o Itambé/Minas, que é cotada para estar na final. Estamos
prontos para fazer esse confronto
com a cabeça no lugar, sabendo
que será um grande desafio para
todo o nosso projeto”, disse
Rogerio Portella.
O segundo jogo da série será
disputado na quarta-feira (17),
às 19h, no Arena Minas, em
Belo Horizonte (MG). O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

Stock Car adia primeira etapa
em função da covid
Foto/ Duda Bairros

Juntamente com a Stock Light, principal categoria brasileira abrirá a temporada em 25 de abril

Promotora da Stock Car e da
Stock Light, a Vicar informou na

quinta-feira que em função da
situação sanitária na região de

Porto Alegre irá adiar a etapa de
abertura da temporada 2021
das duas categorias. A etapa
estava agendada para o próximo dia 28 de março, no Autódromo do Velopark. O novo
início da temporada será 25 de
abril, data que já estava reservada para a segunda etapa.
“Nosso maior bem é a saúde
de todos. Estávamos 100% preparados para iniciar a tão esperada abertura da temporada 2021
da Stock Car e Stock Light, mas
o bom senso e segurança nos fizeram optar pelo adiamento”,
resumiu Fernando Julianelli,

CEO da Vicar. “Este adiamento
se fez necessário mas o nosso
planejamento não foi alterado,
iremos realizar doze etapas em
2021, mantendo integralmente
os compromissos com todos os
parceiros, como patrocinadores,
emissoras de TV e o nosso público”, continuou.
A Vicar também já anunciou
a data na qual será realizada a etapa que substituirá a que foi adiada. “A substituição da data de 28
de março será em primeiro de
agosto, mas em praça a definir
nos próximos dias”, finalizou
Fernando Julianelli.

Enzo Vidmontiene disputa
etapa do USPKS em Ocala
O jovem Enzo Vidmontiene
inicia neste final de semana uma
sequência de corridas importantes nos Estados Unidos. Um dos
grandes nomes do Brasil no kartismo internacional, o piloto da
Team Benik correrá no United
States Pro Kart Series (USPKS)
em Ocala, na Flórida, na categoria Mini e também utilizará o
campeonato como preparação
para a decisão do Florida Winter
Tour, que acontece no próximo
final de semana na mesma pista.
“Estamos muito animados para
os próximos dias. Serão duas semanas muito intensas de corrida e vamos brigar pela ponta. Vamos trabalhar bastante aqui no USPKS em
busca da vitória e esse final de semana também servirá como preparação para a final do Florida Winter
Tour em Ocala, torneio no qual somos os líderes. Vamos com tudo
para vencer”, diz Enzo, que foi
campeão brasileiro de kart em
2018 com apenas 8 anos.
Vidmontiene começou 2021

com uma temporada de destaque
até aqui. O piloto acumulou pódios no SKUSA Winter Series,
conquistando assim o vice-campeonato na categoria Mini, e venceu corridas também no Florida
Winter Tour. Foram quatro triunfos na segunda etapa do campeonato, o que lhe rendeu a liderança na classificação com 27
pontos de vantagem para o segundo colocado, Oliver Wheldon,
filho do lendário Dan Wheldon
(ex-piloto da Indy).
Atual bicampeão do Sunshine State Karting Challenge (2019
e 2020) e campeão da Orlando
Cup em 2020, Enzo acredita na
experiência adquirida na pista de
Ocala para vencer neste final de
semana no USPKS e chegar com
tudo para a decisão do Florida
Winter Tour, que acontece entre
os dias 18 e 21 de março.
“Venci em Ocala na segunda
etapa do FWT, tivemos um desempenho muito bom com quatro vitórias e isso deve me ajudar

Foto/ CKN Live

Piloto da Team Benik correrá no United States Pro Kart Series (USPKS) em Ocala, na Flórida, na categoria Mini e também
utilizará o campeonato como preparação para a decisão do Florida Winter Tour, que acontece neste final de semana na
mesma pista

bastante nesta etapa do USPKS.
Vamos em busca de achar o melhor acerto do kart com a Team
Benik e acredito bastante que temos condições de vencer aqui
nessas próximas duas semanas.
Estou bem confiante”, diz Enzo,
que corre com motores AM Engines e apoio da America Parts.
O treino classificatório está

marcado para o sábado (13), às
12h10 (horário de Brasília). A
primeira Pré-Final acontecerá
também no sábado, a partir das
14h30, enquanto a segunda
Pré-Final tem largada marcada
para domingo (14) no mesmo
horário. A Final da categoria
Mini será também no domingo,
às 18h40.

Circuito Mundial

Brasil conquista duas
medalhas no retorno
às competições
internacionais
Em Doha, Evandro/Guto fica com a prata, e Ágatha/Duda leva
o bronze

Foto/ GettyImage

Foto/ Nadine Oliver

Equipe mineira jogará com time candango, às 19h, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). SporTV 2 transmitirá ao vivo
Itambé/Minas (MG), líder da
fase classificatória, e Brasília
Vôlei (DF), oitavo colocado, estarão frente a frente neste sábado
(13) para o primeiro jogo da série melhor de três do playoff das
quartas de final da Superliga Banco Do Brasil 20/21 feminina de
vôlei. A partida será disputada às
19h, na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG), e terá transmissão ao vivo do SporTV 2.
O Itambé/Minas teve a melhor campanha na fase de classificação, com 21 vitórias e uma
derrota. O Brasília Vôlei ficou na
oitava posição, com oito resultados positivos e 14 negativos. O
time mineiro levou a melhor nos
dois confrontos entre as equipes
nesta edição da Superliga Banco
Do Brasil por 3 sets a 0.
Pelo lado do Itambé/Minas,
o técnico Nicola Negro acredita que o time mineiro está pronto para o momento decisivo da
competição.
“Vão começar os play-offs.

Evandro sobe na rede contra
O Brasil encerrou a participação no Katara Beach Volleyball Cup, em Doha (QAT),
com duas medalhas. Na sexta-feira aconteceram as finais
do torneio que é da categoria
quatro estrelas do Circuito
Mundial de Vôlei de Praia
2021, e Guto/Evandro (RJ)
ficou com a prata na chave
masculina, enquanto no feminino Ágatha/Duda (PR/SE)
garantiu o bronze.
O evento é o primeiro de
grande porte no cenário mundial em um ano, quando as
competições foram suspensas
em razão da pandemia de COVID-19, e conta pontos para a
classificação olímpica no vôlei de praia. O calendário do
Circuito Mundial prevê mais
cinco torneios na corrida para
as vagas restantes nos Jogos
Olímpicos de Tóquio.
Na decisão masculina,
Evandro e Guto (RJ) – que jogam juntos no torneio em razão da ausência de Bruno Schmidt, que se recupera em casa
da COVID-19 – ficaram com a
prata ao serem superados por
Perusic/Schwiener, da República Tcheca, por 2 sets a 0 (16/
21 e 19/21). Eles receberam o
prêmio de 16 mil dólares
(aproximadamente 89 mil reais) e somaram 720 pontos.
Após a conquista da medalha,
Evandro celebrou o retorno às
competições internacionais.
“Nossa participação na etapa termina com um balanço
bem positivo. Tivemos apenas
três dias de treino antes da
competição. Chegamos aqui e
fizemos grandes jogos, com
viradas incríveis. Foi muito
gratificante retornar ao Circuito Mundial, e chegar à final. Não conseguimos mostrar no último jogo o mesmo
voleibol que apresentamos ao
longo da competição, o que
nos deixou um pouco frustrados, mas não tira o brilho da
conquista”, contou Evandro.
O bronze entre os homens ficou com Jake Gibb e Taylor
Crabb, dos Estados Unidos.
A decisão pelo terceiro lugar feminino abriu a rodada do
último dia de disputas em
Doha. Ágatha e Duda venceram

o bloqueio tcheco
Stockman/Kolinske (EUA)
por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14),
e garantiram um lugar no pódio, a premiação de 10 mil dólares (aproximadamente 55
mil reais), e 640 pontos no
ranking mundial. Após a vitória, Ágatha comentou o resultado e as condições de jogo.
“Nós tivemos duas derrotas neste torneio, então pensamos muito nos erros que cometemos para chegar aqui na
disputa de bronze e colocar
toda nossa energia e inteligência em quadra. Hoje estava ventando muito na hora do jogo, o
que foi uma adversidade a mais.
Apesar de estarmos acostumadas a jogar com o vento no Brasil, nunca é fácil. O calor também estava mais intenso que
nos outros dias. Mas o importante é o resultado, conseguimos manter o foco e sair com
a medalha”, disse Ágatha.
O título no feminino ficou
com Alix Klineman e April
Ross, dos Estados Unidos, e a
prata com Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, do Canadá.
O Brasil teve outras cinco
duplas no torneio em Doha.
Pelo feminino, Ana Patrícia/
Rebecca (MG/CE) ficou em
quinto, somando 480 pontos.
Bárbara Seixas e Carol Solberg (RJ) chegaram em nono
e fizeram 400 pontos. Tainá e
Victoria (SE/MS) conseguiram
240 pontos com a 25ª posição.
Entre os homens Alison/Álvaro Filho (ES/PB) terminou em
17º, somando 320 pontos, e,
Saymon e Fábio (MS/CE), que
caíram ainda no qualifying, fizeram 160 pontos.
O Circuito Mundial retorna em abril com três eventos
seguidos em Cancun, no México. O balneário mexicano
contará com um sistema de
bolha, como foi feito no torneio desta semana em Doha,
mas serão três torneios do tipo
quatro estrelas seguidos. O primeiro entre 16 e 20 de abril,
enquanto o segundo será de 22
a 26 do mesmo mês. Entre 28
de abril e 2 de maio acontece
o terceiro. O Banco do Brasil
é o patrocinador oficial do
voleibol brasileiro

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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VW Taos está a caminho!
O Volkswagen Taos será lançado no segundo trimestre deste ano e chega para ser a
nova referência no segmento de utilitários
esportivos médios, em termos de segurança,
performance, conectividade e espaço interno.
Produzido na Argentina, o Taos vai ocupar o posto de SUV médio premium, entre o
T-Cross, SUV compacto mais vendido do
Brasil em 2020, e o Tiguan, o SUV mais vendido da Europa e um dos SUVs mais vendidos do mundo nos últimos anos.
O Taos tem, na estrutura, materiais de
alta tecnologia, que ajudam a reduzir o peso
total, pesando apenas 1.420 kg, significativamente mais leve que os SUVs médios. Some
isso ao eficiente motor 250 TSI (150 cv e
25,5 kgfm) e você terá a melhor relação peso/
torque entre os concorrentes diretos, com
55,69 kg/kgfm. E com o torque máximo disponível em uma ampla faixa, de 1.500 a 4.000
rpm! Ou seja, o Taos faz ultrapassagens mais
rápidas e seguras. Ele acelera de 0 a 100
km/h em apenas 9,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 194 km/h.
O motor 1,4L TSI traz o que há de mais
avançado em motores de combustão interna:
bloco e cabeçote de alumínio, turbocompressor de baixa inércia, injeção direta de combustível, quatro válvulas por cilindro, duplo
circuito de arrefecimento e intercooler arágua (trocador de calor). A transmissão é a
automática de seis marchas (AQ-250), com
possibilidade de trocas sequenciais na alavanca de câmbio ou nos shift paddles do volante.
Esse conjunto chega a todas as versões do
Taos, acompanhado de uma alavanca iluminada.
O propulsor trabalha em conjunto com o
sistema Start-stop, que desliga o motor ao
parar o veículo, economizando combustível.
O motorista pode desligar a função no botão
“touch” do sistema de infotainment VW Play.
Lá também é possível gerenciar o Modo de
perfil de condução. Há quatro modos: Eco,
Normal, Sport ou Individual. Eles alteram

parâmetros da direção, do conjunto motor/
câmbio, da climatização, do ACC (Adaptive
Cruise Control) e do Ambient Light -iluminação ambiente com opção de 10 cores, que
percorre o painel e as portas, conferindo mais
requinte e sofisiticação ao interior do Taos.
Com espaço interno privilegiado, além do
amplo porta-malas de 498 litros, há espaço
de sobra para os cinco ocupantes. Um dos
motivos é a combinação de entre-eixos longo
(2.680 mm) e ótima largura (1.841 mm), acomodando três adultos no banco traseiro com
conforto e segurança. O comprimento do Taos
é de 4.461 mm, incluindo os 900 mm do balanço dianteiro e 881 mm do balanço traseiro. A altura total é de 1.626 mm e a capacidade do tanque de combustível, 51 litros.
O Taos é classificado como um SUV, de
acordo com o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia),
considerando as combinações de ângulo de
entrada (19°), ângulo de saída (26,3°) e ângulo de rampa (20,1°), além do vão livre do
solo entre os eixos (246 mm). Tudo isso se
traduz em um SUV perfeito para diferentes
tipos de uso, sem raspar o assoalho ou os
para-choques nos obstáculos do dia-a-dia. O
conjunto de rodas de 18 polegadas e pneus
na medida 215/55 R18 reforçam o caráter de
veículo utilitário esportivo nato.
Referência em tecnologia e conectividade
No segmento de SUVs médios, o Taos
também se destaca pela conectividade acima da média. O painel é composto por uma
‘ilha digital’, com duas telas incríveis de 10
polegadas cada uma. De um lado, o painel
digital Active Info Display, totalmente configurável, controlado pelo novo volante multifuncional da Volkswagen, herdado do Golf 8
europeu; ao lado, está o VW Play, novo sistema de infotainment desenvolvido no Brasil,
com uma tela sensível ao toque de alta resolução. O VW Play possui ainda uma loja de
aplicativos própria (VW Play Apps), HD interno de 10 GB e apps que permitem múlti-

plas funcionalidades, como agendar a revisão do carro, pagar estacionamento, ouvir
audiobooks e baixar mapas de navegação,
como o Waze, por exemplo.
Em termos de conforto, o Taos vem equipado com o ar-condicionado Climatronic dualzone, que controla a temperatura de forma
eletrônica, possibilitando que motorista e passageiro selecionem a temperatura mais conveniente. Além disso, os passageiros do banco de trás também podem comemorar: há
difusor de ar-condicionado traseiro com ajuste
de fluxo, acoplado ao console central prolongado.
O Taos vem de série com freio de estacionamento eletromecânico, acionado automaticamente no momento em que a porta do
motorista é aberta (velocidade menor do que
3 km/h) -ou por meio do botão no console.
Para destravar o freio, basta posicionar a ala-

Novo Mercedes-Benz GLA
200 AMG Line

A Mercedes-Benz lançou e colocou à
venda o GLA 200 AMG Line. Agora em sua
segunda geração, o seu novo SUV urbano
foi totalmente renovado, apresentando maiores dimensões externas e internas, entregando um produto de personalidade própria, pronto para qualquer ocasião. O modelo está disponível para reservas em toda a rede de concessionários com preço público sugerido de

R$ 325.900.
Agora com 4.410 cm de comprimento,
largura de 2.020 cm e 1.611 cm de altura, o
SUV tem 435 litros de capacidade no porta
malas, e 43 litros no tanque de combustível.
O motor de 4 cilindros em linha continua com
1.332 cm³, gerando 163 cavalos de potência
máxima a 5.500 rpm, e 250 Nm de torque
entre 1.620 e 4.000 rpm. Com o Câmbio 7G-

DCT, 1.485 quilos de peso e pneus 235/45
R20, acelera de 0 - 100 km/h em 8s7, atingindo a velocidade máxima de 210 km/h.
Destacam-se nessa versão os Pacotes
AMG para Exterior (grade frontal diamante
cromada, para-choques e rodas exclusivas
AMG de 20") e Interior (volante, pedais,
molduras de acabamento e bancos esportivos).
Completam a lista de inovações da versão as duas telas de 10" no quadro de instrumentos e console central, que em conjunto
com o sistema MBUX - Olá Mercedes - facilita a vida a bordo, utilizando comandos via
tela touchscreen, touchpads no volante e console central e por voz. Tudo isso para que o
acesso as funções de entretenimento, integração de smartphones e ajustes gerais sejam ainda mais rápidas e intuitivas.
Um extenso pacote de equipamentos de
série está disponível na versão de lançamento, com destaque para itens como o assistente ativo de distância Distronic, Assistente de
direção, Assistente de ponto cego, Assistente de manutenção de faixa, Assistente de desembarque, assistente de estacionamento
Parktronic e câmera de ré, carregador de
celular wireless, pacote completo de funções
Keyless GO (partida, aberturas e fechamento de portas e porta-malas sem uso da chave), Faróis LED High Performance e teto
solar panorâmico.

Truck

Novo Iveco Daily City
completa família
Seguindo a estratégia de renovação da
família Daily do Brasil e alinhamento com o
portfólio global da marca, que se destaca pelo
design moderno e arrojado, a Iveco apresenta a nova versão da City 30-130 chassi-cabine com foco no e-commerce. O veículo faz
parte da linha Daily, reconhecida no segmento de transportes pela versatilidade de aplicações que o torna o modelo perfeito para
diferentes operações urbanas. O Novo Daily
City atende um setor que precisa de agilidade para a distribuição de mercadorias de forma mais capilarizada e flexível.
O desenvolvimento do produto foi pensado para o público que está abrindo um pequeno negócio ou para o autônomo que trabalha em grandes centros transportando mercadorias adquiridas, por exemplo, em marketplaces. Dados da Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (ABComm) mostram
que, entre abril e setembro de 2020, 11,5 milhões de pessoas fizeram a primeira compra
online e mais de 150 mil novas lojas online
foram inauguradas no mesmo período. Pesquisa da Associação, em parceria com a Neotrust Compre&Confie, também demonstra
que entre janeiro e agosto de 2020 o comércio online cresceu 80% e o faturamento foi
75,5% maior em relação ao mesmo período
de 2019.
Novo Iveco Daily City
Um destaque do modelo, que possui PBT

Técnico de 3,5 toneladas, é que ele tem livre
circulação em grandes cidades por estar na
categoria comercial leve, o que permite ao
motorista a utilização de carteira de motorista B.
- Design: controles funcionais / novos
conjuntos óticos elevados / faróis com luz diurna de rodagem (DRL) / para-choque tripartido que facilita a manutenção em caso de reparo / maior eficiência aerodinâmica.
- Cabine: novo painel / conforto e ergonomia como destaque / coluna de direção com regulagem /novo ângulo do parabrisa aumenta a visibilidade / novo ar condicionado manual / novo sistema multimídia (opcional) / alavanca de câmbio no
painel /novo volante que privilegia a dirigibilidade / bancos com novos revestimentos e encosto de cabeça regulável /quadro de instrumentos mais moderno e de
fácil leitura /porta-objetos /trio elétrico (trava + vidro + retrovisor).
- Segurança: novo sistema primário de
freio, ainda mais eficaz/ freio a disco nas quatro rodas, com sistema de estabilidade ABS
+ EBD + ESP + VDC, mais tecnologia no
sistema de frenagem / ESP adaptativo – sistema que controla a dinâmica e a estabilidade do veículo / controle de tração e Hill Holder (assistência de partida em rampas) / luzes diurnas de rodagem (DRL) /airbag duplo
(motorista e passageiros).

- Desempenho e economia: função Eco
Switch (acionado por uma tecla no painel)
reduz o consumo de combustível em condições de pouca carga / motor FPT F1 garante performance e respostas rápidas similar a
carros esportivos, com a força que um caminhão precisa ter / excelente performance na
cidade, com destaque para subidas e partidas em rampas com inclinação de até 65% /
potência de 130 cv a 3.600 rpm e torque de
320Nm a entre 1.800 e 2.500 rpm / transmissão mecânica de seis velocidades + ré / eixo
traseiro FPT garante a robustez do conjunto.

vanca em “D” (Drive) e pressionar levemente
o acelerador, dando mais conforto e praticidade ao motorista. O Taos conta com suspensão independente nas quatro rodas, do tipo
McPherson na dianteira e Multilink na traseira, em todas as versões. Dessa forma, a
suspensão proporciona mais conforto e estabilidade em todas as condições de uso.
Entre os itens de segurança exclusivos
no segmento, destaque para o ACC -Controle Adaptativo de Cruzeiro com função
Stop&Go. Ele possibilita que o motorista
estabeleça uma velocidade e uma distância para o carro à frente -e o sistema freia
e acelera o carro de modo autônomo. Se o
veículo à frente parar, o Taos também vai
parar e arrancar novamente dentro de 3
segundos, situação comum em engarrafamentos, por exemplo.
Outra função muito importante do sis-

tema é a Frenagem autônoma de emergência (AEB) com detecção de pedestres, que,
a partir de um radar frontal, identifica o risco de acidente ou atropelamento -e alerta
o motorista. Caso não haja reação, o Taos
freia automaticamente. Na traseira, o modelo possui câmera de ré e Detector de tráfego traseiro, o qual identifica movimentos
atrás do veículo e pode até frear automaticamente o carro, se detectar um risco iminente.
Nos retrovisores externos, o Taos incorpora diversas funções, entre elas o recolhimento automático ao travar as portas
e a função tilt down, que abaixa o espelho
do lado do passageiro, para facilitar as manobras de estacionamento. O Taos possui
também Detector de ponto cego, um item
de segurança muito importante. Caso os
sensores detectem um veículo atrás, no
ponto cego do retrovisor, o sistema emite
luzes nos espelhos externos, alertando para
que o motorista não troque de faixa naquele momento.
Há ainda dois itens exclusivos no segmento: Detector de fadiga (sistema monitora a forma de dirigir e emite um aviso
sonoro e visual, caso o motorista apresente sinais de cansaço) e Sistema de frenagem pós-colisão. Esse sistema atua em conjunto com o Controle eletrônico de estabilidade (ESC), freando o carro após um primeiro impacto, reduzindo significativamente
as consequências de acidentes multicolisão.
O sistema Kessy é um item muito desejado pelos clientes. Basta estar com a
chave presencial próxima à porta dianteira, no bolso da calça ou na bolsa, por exemplo, para que o sistema reconheça o sensor
e permita abrir e fechar as portas com um
leve toque na maçaneta, além de autorizar a
partida do motor por meio do botão no console. O Kessy ainda pode fechar os vidros e
até o teto solar panorâmico, outro item muito
procurado pelos clientes nessa categoria de
veículo.

MINI Elétrico
chega no primeiro
semestre

O MINI Cooper SE, agora puramente
elétrico, desembarca no Brasil antes de julho. Equipado com um motor capaz de entregar 135kw ou 184cv de potência e 270
Nm de torque instantâneos, com transmissão automática, o icônico MINI Hatch 3
portas é produzido na lendária fábrica de
Oxford, no Reino Unido. Dados europeus
de homologação indicam que o modelo acelera de 0 a 100 km/ em 7,3 segundos.
Primeiro MINI e primeiro carro compacto no segmento premium a funcionar

apenas com energia elétrica, a bateria de
íon-lítio de 32,6 kWh específica do modelo permite uma autonomia até 234 km (ciclo de testes WLTP). O MINI Cooper SE
pode ser carregado em uma tomada doméstica com o carregador portátil, com
carregadores de parede, como o MINI
Wallbox e com carregadores de rodovias.
Na cidade de São Paulo, uma recarga
completa custará menos que R$30,00, que
pode variar de acordo com o fornecedor
de energia.

Auto Dicas

CAOA Chery reforça
vendas em domicílio
Comprometida em oferecer a melhor
experiência de compra aos seus clientes, a
CAOA Chery reforçou seu serviço de atendimento em domicílio em todo o Brasil. A
medida surge como uma alternativa ao consumidor no momento em que várias cidades
retomam medidas mais rígidas de distanciamento social com o fechamento ou restrição
no funcionamento do comércio. O serviço
permite que os clientes recebam atendimento em casa, com a possibilidade de conhecer
os carros e realizar test-drive de maneira segura.
Com o contato remoto e o atendimento
individual, a CAOA Chery leva a experiência de compra até a casa do consumidor, seguindo todos os protocolos de higiene e segurança.
Todos os veículos de test-drive da montadora passam por higienização completa a

cada uso e os profissionais da CAOA Chery
seguem procedimentos extras de higiene, de
acordo com as recomendações das organizações de saúde. No momento da visita, além
de levar o carro para o test-drive, o vendedor
também pode consultar condições de financiamento e fazer a avaliação de veículo usado.
O serviço de atendimento à domicílio
contempla todo o portfólio da CAOA Chery
para venda de veículos zero quilômetro. Para
agendar uma visita, o consumidor deve entrar em contato pelo telefone 0800 772 4379.
No site da empresa (https://
caoachery.com.br/concessionarias), o cliente pode ainda consultar a concessionária mais
próxima. A recomendação, para as cidades
que enfrentam medidas de quarentena, é que
o cliente consulte a loja sobre os horários de
atendimento.
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