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Brasil e países pedem ação da OMC
para comprar e distribuir vacinas

Indicador econômico global mantém
trajetória de recuperação, diz FGV
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São Paulo deixa Fase Emergencial,
mas seguirá na Fase Vermelha
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Funeral do
príncipe

Philip deve
acontecer
no dia 17

O duque de Edimburgo,
príncipe Philip Mountbatten,
marido da rainha Elizabeth II e
que teve sua morte anunciada
na sexta-feira (9), já tem o fu-
neral planejado - tradição da
coroa inglesa, que planeja eri-
mônias fúnebres durante o pe-
ríodo de vida de seus membros.

O funeral de Philip deve
acontecer no sábado (17) - 8
dias após o início do luto ofi-
cial da coroa britânica. A ce-
rimônia será na Capela de
São Jorge, no Castelo de Win-
dsor, onde Philip residia. O
corpo de Philip ficará no
mausoléu de Frogmore Gar-
dens - área reservada para a
aristocracia britânica. 

Após o enterro, espera-se
que a Coroa institua luto ofi-
cial no país por 30 dias - perí-
odo em que não haverá mani-
festações, compromissos ou
tratativas reais públicas. 

O discurso da rainha Eliza-
beth sobre a morte de seu com-
panheiro é aguardado.

Segundo um informe do
Castelo de Windsor, a cerimô-
nia não será aberta ao público em
função da pandemia da covid-19.
A Abadia de Westminster tocou
99 vezes o sino em homenagem
ao membro real.          Página 3

Governo arrecada
 R$ 216 milhões na concessão

de cinco áreas portuárias
Página 4

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,67
Venda:       5,67

Turismo
Compra:   5,57
Venda:       5,83

Compra:   6,75
Venda:       6,75

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

16º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

30º C

17º C

Domingo: Sol o
dia todo sem nu-
vens no céu. Noite
de tempo aberto
ainda sem nuvens.

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Muitas nuvens e
pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Segunda rodada do playoff
semifinal acontece neste sábado

Vôlei Renata e EMS Taubaté Funvic voltam a duelar às 21h30
deste sábado

A segunda rodada do playo-
ff melhor de três da semifinal
da Superliga Masculina 20/21
masculina de vôlei acontece-
rá no sábado (10) com dois
jogos decisivos. Na primeira
rodada, Minas Tênis Clube
(MG) e EMS Taubaté Fun-
vic (SP) largaram na frente
e Vôlei UM Itapetininga
(SP) e Vôlei Renata (SP)
precisam da vitória para se-
guirem vivos na competi-
ção. O time de Itapetininga
(SP) jogará com o grupo mi-
neiro, às 19h, e na sequência,
às 21h30, a equipe campinei-
ra terá pela frente o time de
Taubaté (SP). O SporTV 2
transmitirá ao vivo.

No primeiro jogo do dia, o
líbero Rogerinho, do Vôlei
UM Itapetininga, acredita que
a ansiedade atrapalhou um pou-
co no jogo que abriu a série e
acabou com vitória do Minas

Tênis Clube por 3 sets a 0.
“Temos que nos preocupar

mais com o nosso rendimento do
que com o outro lado. Vamos
buscar nos divertir como fize-
mos nas partidas contra o Sada
Cruzeiro. Isso fez a nossa equi-
pe jogar bem. Em alguns momen-
tos a ansiedade e a vontade de
querer mostrar serviço acabam
atrapalhando um pouco. Somos
uma equipe jovem, vamos com
tudo para essa partida e vai dar
certo”, disse Rogerinho.

Pelo lado do Minas Tênis Clu-
be, o líbero Maique pediu foco
para o grupo mineiro em busca da
classificação para a final.

“Vai ser um jogo bem difícil
que é o esperado para essa série.
O Vôlei UM Itapetininga cresceu
muito na competição. O fato de
termos ganho a primeira partida
por 3 sets a 0 não quer dizer nada.
Temos que entrar em quadra fo-
cados, manter o nosso padrão e

sacar bem para buscar a classifi-
cação para a final. O jogo vai ser
um pouco tenso e espero que
possamos ter a cabeça no lugar
para apresentarmos o nosso me-
lhor voleibol”, explicou Maique.

No Vôlei Renata, o ponteiro

Gabriel Vaccari mostrou confi-
ança na vitória do time campinei-
ro e pediu entrega total aos com-
panheiros.

“Vai ser um jogo muito duro.
O EMS Taubaté Funvic tem uma
equipe muito boa e sabemos que

não será fácil. Para vencermos
dependemos de nós, da nossa
intensidade. Não temos segre-
do e tivemos três dias para
corrigir alguns erros. Temos
que dar o 100% amanhã e co-
locar o coração na quadra”, dis-
se Vaccari.

No EMS Taubaté Funvic, o
ponteiro Douglas, maior pon-
tuador do time paulista no pri-
meiro confronto, com 18 acer-
tos, destacou o bom momento
da equipe comandada pelo trei-
nador Weber.

“Foi importante sair na
frente, mas estamos muito fo-
cados para o segundo jogo pois
sabemos da força do Vôlei
Renata e que precisamos jogar
bem para alcançar o objetivo
traçado que é chegar à final.
Nosso time está em um bom
momento e estamos prontos
para essa partida decisiva”,
afirmou Douglas.
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Pietro Fittipaldi estreia no oval de
Indianápolis na preparação da Indy-500

Com experiência nas prin-
cipais categorias do automo-
bilismo mundial, o brasileiro
Pietro Fittipaldi começou a
preparação para fazer sua es-
treia nas 500 Milhas de India-
nápolis. A prova no circuito
oval mais famoso do mundo
acontecerá somente em 30 de
maio, mas os pilotos da Indy
já iniciaram os primeiros tes-
tes na quinta-feira (8). Pietro
está confirmado para guiar em
quatro provas da Indy, todas em
ovais, com a equipe Dale Coy-
ne com entrada RWR.

“Tem sido uma experiência
incrível poder guiar pela primei-
ra vez aqui no oval de Indianápo-
lis. Esse é um local histórico e
muito especial. Fiz algumas vol-
tas de instalação na quinta-fei-
ra, o “rookie orientation”, e
hoje pudemos acelerar um pou-
co mais. É só o começo de um
grande sonho, que é essa opor-
tunidade de guiar na Indy-500”,
diz Pietro, que participa hoje da
última sessão de treinos em In-
dianápolis.

Essa será a segunda tempo-
rada em que Pietro disputará pro-

vas na Indy. Seu ano de estreia na
categoria foi em 2018, quando
correu em seis provas. Logo
depois, o brasileiro guiou na
temporada completa da DTM
em 2019, ano em que já fazia
parte do time de desenvolvi-
mento da Haas na F1. Piloto
reserva da equipe americana
em 2020, ele teve a chance de
substituir Romain Grosjean
nos GPs do Bahrein e Abu
Dhabi. Em 2021, Fittipaldi
segue na mesma função de ter-
ceiro piloto na F1 e também
guiará em provas do European Le

Mans Series (ELMS).
A temporada 2021 da Indy

vai começar no próximo dia 18
de abril, em Barber, e o brasi-
leiro dividirá o carro justamen-
te com Grosjean, com quem
trabalhou entre o final de 2018
até 2020 na Haas. O francês vai
abrir a temporada e a estreia de
Pietro será na terceira etapa do

ano, no oval do Texas, em 1º
de maio.

Após esses dois primeiros
dias de testes em Indianápolis,
os pilotos voltam a guiar no
oval em 18 de maio no início
dos treinos livres. O classifi-
catório da Indy-500 será nos
dias 22 e 23 e a corrida no dia
30 do mesmo mês.
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Com uma leve queda no
número de novas internações,
o governo de São Paulo deci-
diu não prorrogar a Fase
Emergencial, que é um estágio
mais restritivo e que vai se en-
cerrar neste domingo (11). No
entanto, o governo paulista de-
cidiu manter o estado na Fase
1-Vermelha do Plano São Pau-
lo, em que somente serviços con-
siderados essenciais podem fun-
cionar. A Fase 1-Vermelha entra
em funcionamento na segunda-
feira (12) e vale até 18 de abril.

Desde o dia 6 de março,
todo o estado de São Paulo está

na Fase 1-Vermelha do Plano
São Paulo. Mas como a taxa
de isolamento não estava cres-
cendo a níveis considerados
satisfatórios, o governo endu-
receu ainda mais essa medida.
Com isso, desde o dia 15 de
março entrou em funciona-
mento no estado a fase
emergencial, com medidas ain-
da mais restritivas. As aulas da
rede pública foram suspensas,
jogos de futebol paralisados e
cultos e celebrações religiosas
coletivas foram proibidos. Foi
estabelecido um toque de re-
colher das 20h às 5h. Página 2
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Estado do Amapá tem
novo apagão

Fase Vermelha: aulas
presenciais na rede estadual

de SP voltam dia 14
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Bolsonaro diz que objetivo
 da CPI da pandemia é

desgastar governo

Inflação foi de 0,93% em
março, maior alta para o mês

desde 2015
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Com uma leve queda no nú-
mero de novas internações, o
governo de São Paulo decidiu
não prorrogar a Fase Emergen-
cial, que é um estágio mais res-
tritivo e que vai se encerrar nes-
te domingo (11). No entanto, o
governo paulista decidiu manter
o estado na Fase 1-Vermelha do
Plano São Paulo, em que somen-
te serviços considerados essen-
ciais podem funcionar. A Fase 1-
Vermelha entra em funciona-
mento na segunda-feira (12) e
vale até 18 de abril.

Desde o dia 6 de março, todo
o estado de São Paulo está na
Fase 1-Vermelha do Plano São
Paulo. Mas como a taxa de iso-
lamento não estava crescendo a
níveis considerados satisfatóri-
os, o governo endureceu ainda
mais essa medida. Com isso,
desde o dia 15 de março entrou
em funcionamento no estado a
fase emergencial, com medidas
ainda mais restritivas. As aulas
da rede pública foram suspen-
sas, jogos de futebol paralisados
e cultos e celebrações religio-

sas coletivas foram proibidos.
Foi estabelecido um toque de
recolher das 20h às 5h.

Apesar de avançar para a
Fase 1-Vermelha, algumas medi-
das tomadas na fase emergencial
serão mantidas nessa nova etapa.
Cultos e celebrações religiosas
coletivas, que são considerados
atividades essenciais e poderiam
funcionar na Fase Vermelha, con-
tinuarão proibidos no estado,
atendendo ao que ficou decidido
ontem (8) no Supremo Tribunal
Federal, em Brasília.

Também será mantida a reco-

mendação de escalonamento de
horário de trabalho para as ativi-
dades essenciais que estão per-
mitidas nessa etapa. Segundo o
governo, continuam valendo tam-
bém o toque de recolher, esta-
belecido entre as 20h e 5h, e a
recomendação de teletrabalho.

Futebol
Já os jogos de futebol e ou-

tros esportes, que estavam proi-
bidos desde o dia 15 de março,
poderão retornar agora, ainda
sem a presença de público. Tam-
bém vai ser permitido que os

consumidores voltem a retirar
suas encomendas diretamente
nos restaurantes, shoppings e
comércio. O consumo ou aten-
dimento no local, no entanto,
continua proibido. Outra mu-
dança é que será permitida a
abertura de lojas de materiais
de construção.

Outra alteração anunciada
pelo governo é a volta às au-
las. As escolas da rede pública
serão reabertas e as aulas pre-
senciais serão permitidas a par-
tir de 14 de abril, mas o retor-
no será gradual, com limite de

ocupação de 35%.
O Plano São Paulo é dividi-

do em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de ati-
vidades não essenciais (verme-
lho) a etapas identificadas como
controle (laranja), flexibilização
(amarelo), abertura parcial (ver-
de) e normal controlado (azul).
O plano divide o estado em 17
regiões e cada uma delas é clas-
sificada em uma fase do plano,
dependendo de fatores como
capacidade do sistema de saúde
e a evolução da epidemia. (Agên-
cia Brasil)

Fase Vermelha: aulas presenciais na
rede estadual de SP voltam dia 14

Com a saída do estado de São
Paulo da Fase Emergencial, que
tem as maiores restrições para
conter a disseminação do novo
coronavírus, para a Fase 1- Ver-
melha do Plano São Paulo, o re-
torno às aulas presenciais será
permitido a partir da próxima
semana. O anúncio foi feito na
sexta-feira, (9) pelo governo
paulista.

Na rede estadual, os alunos
poderão voltar às escolas a par-
tir de quarta-feira (14). Esse re-
torno, no entanto, será ainda gra-
dual e vai depender de autoriza-

ção dos prefeitos. Na Fase Ver-
melha, as escolas poderão rece-
ber até 35% dos alunos matri-
culados. Esse limite é estabele-
cido também para as escolas
municipais e privadas.

As aulas presenciais estão
suspensas no estado de São Pau-
lo desde o dia 15 de março,
quando São Paulo entrou na Fase
Emergencial, a mais restritiva
para tentar conter a transmissão
do novo coronavírus. Hoje (14),
o governo paulista anunciou o
fim da Fase Emergencial no do-
mingo (11) e início da Fase 1-

Vermelha a partir de segunda-
feira (12), onde somente servi-
ços considerados essenciais po-
derão funcionar. A educação bá-
sica é considerada atividade es-
sencial no estado de São Paulo,
por isso pode ser mantida de for-
ma presencial.

Os professores retornam ao
trabalho presencial na próxima
segunda-feira. A recomendação
do governo é para que as esco-
las aproveitem a segunda-feira e
terça-feira para organizarem o
calendário escolar e comunicar
e orientar as famílias sobre o

retorno das atividades.
A prioridade de atendimento

é para os alunos mais vulnerá-
veis, ou seja, os alunos que têm
necessidade de se alimentar na
escola; os que possuem dificul-
dades de acesso à tecnologia e
aqueles com a saúde mental em
risco ou severa defasagem de
aprendizagem.

A frequência presencial não
vai ser obrigatória nessa fase e
o ensino remoto será mantido,
com aulas transmitidas diaria-
mente pelo Centro de Mídias.
(Agência Brasil)

SP antecipa vacinação de idosos
de 67 anos e de professores

A vacinação de idosos de 67
anos de São Paulo, prevista ini-
cialmente para começar no dia
14 de abril, foi antecipada para a
próxima segunda-feira (12). O
anúncio foi feito na sexta-feira,
(9) pelo governo de São Paulo.

Com isso, os cerca de 350
mil idosos do estado paulista já
poderão ser vacinados a partir de
segunda-feira (12). Para ser
atendido mais rapidamente, o
governo recomenda fazer o pré-
cadastro no site Vacina Já, que
diminui o tempo de espera no
momento da vacinação. O pré-
cadastro não é obrigatório, e os
cidadãos que não puderem pre-
enchê-lo poderão se vacinar nor-

malmente, informando seus da-
dos presencialmente no momen-
to da vacinação.

Profissionais da educação
Já a vacinação de professo-

res e demais funcionários da área
da educação, com idade acima
de 47 anos, que estava prevista
para ter início na segunda-feira
(12) foi antecipada para amanhã
(10). A expectativa do governo
é vacinar cerca de 350 mil pro-
fissionais da educação das redes
pública e privada.

Serão imunizados funcionári-
os que atuam em diversas fun-
ções, como secretários, auxilia-
res de serviços gerais, faxineiras,

mediadores, merendeiras, moni-
tores, cuidadores, diretores, vice-
diretores e professores.

Para receber a vacina, os
profissionais devem fazer o ca-
dastro na plataforma VacinaJá
Educação.

No cadastro, os profissio-
nais devem preencher dados
como número de CPF, nome
completo e e-mail. Após essa
etapa, ele deverá receber um link
por e-mail e validá-lo. Depois
disso, o profissional vai preci-
sar confirmar seus dados pesso-
ais e apontar o nome da escola,
rede de ensino, município e car-
go ocupado. Para evitar fraudes,
será preciso anexar os holerites

dos meses de janeiro e feverei-
ro. Na sequência, o cadastro será
analisado e, se validado, o pro-
fissional vai receber, em seu e-
mail, o comprovante VacinaJá
Educação, com um QRCode para
verificação de autenticidade.

No momento da vacinação, o
profissional da educação deverá
apresentar o comprovante Vaci-
naJá Educação, RG e CPF para
conferência dos dados pelo
profissional de saúde. Caso o
usuário não apresente o com-
provante VacinaJá Educação ou
o seu número de CPF não cons-
te no comprovante apresentado,
não poderá ser imunizado.
(Agência Brasil)

Governo de SP antecipa vacinação
para profissionais da educação

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou, na sexta-feira
(9), a antecipação da primeira
etapa do plano de imunização
dos trabalhadores da educação.
O início da vacinação, inicial-
mente previsto para segunda-fei-
ra (12), poderá ocorrer já neste
sábado (10) em todo estado.
Nesta primeira fase, serão dis-
ponibilizadas 350 mil doses para
os profissionais do setor.

 “Nós havíamos anunciado a
vacinação dos profissionais da
Educação a partir de segunda-
feira e estamos, portanto, an-
tecipando para este sábado, no
dia 10 de abril”, anunciou Ro-
drigo Garcia.

Poderão ser vacinados os
profissionais que atuam nas es-
colas das redes públicas (muni-
cipal, estadual e federal) e pri-
vada com idade a partir de 47
anos. Serão imunizados funcio-
nários que atuam em diversas

funções, como secretários, au-
xiliares de serviços gerais, faxi-
neiras, mediadores, merendei-
ras, monitores, cuidadores, dire-
tores, vice-diretores, professo-
res de todos os ciclos da educa-
ção básica, professores coorde-
nadores pedagógicos, além de
professores temporários.

“Educação é essencial em
SP, por decreto do Governo do
Estado. O início desta vacinação
dos profissionais da Educação é
um marco histórico”, destaca o
secretário de Estado da Educa-
ção de SP, Rossieli Soares.

Para receber a vacina, os
profissionais devem fazer o ca-
dastro na plataforma VacinaJá
Educação (https://
vacinaja.sp.gov.br/educacao).
Até esta sexta-feira já foram ca-
dastrados mais de 465 mil pro-
fissionais, sendo que 163 mil
cadastros já estão validados e
aptos a receber a primeira dose.

Cadastro
No momento do preenchi-

mento do cadastro na platafor-
ma VacinaJá Educação, os pro-
fissionais deverão informar nú-
mero do CPF, nome completo e
e-mail. Em seguida, eles rece-
berão um link no e-mail indica-
do para validação e continuida-
de do cadastro. É importante ve-
rificar se o e-mail não foi des-
locado para a caixa de spam.

No passo seguinte, o profis-
sional deve confirmar dados pes-
soais completos e apontar nome
da escola, rede de ensino, muni-
cípio e cargo ocupado. Para as
redes municipais, particulares e
federal também é necessário
anexar os holerites dos meses de
janeiro e fevereiro.

Na sequência, o cadastro pas-
sará por um processo de análi-
se e, se validado, o profissio-
nal receberá, por e-mail, o

comprovante VacinaJá Educa-
ção. O documento contém um
QRCode para verificação de
autenticidade.

Vacinação
No momento da vacinação,

o profissional da educação de-
verá apresentar o comprovan-
te VacinaJá Educação, RG e
CPF para conferência dos da-
dos pelo profissional de saú-
de. Caso o usuário não apresen-
te o comprovante, ele não pode-
rá ser imunizado.

O cadastro é o primeiro pas-
so para imunização, porém, não
significa o agendamento. A apli-
cação das doses ocorrerá em par-
ceria com as prefeituras, por
meios das Secretarias de Saúde.
Depois da confirmação do cadas-
tro, o profissional deve ficar
atento às regras do município em
que atua para se informar sobre
datas e postos de vacinação.

Programa SP Sem Papel registra quase
15 milhões de documentos tramitados

Permitir que a gestão estadu-
al se torne ainda mais eficiente
com um Governo 100% digital.
Esse foi o desafio assumido pela
Prodesp em julho de 2019, quan-
do implantou o programa SP Sem
Papel. Vigente em todas as secre-
tarias do Estado e em plena ex-
pansão na administração indire-
ta, o programa contabiliza quase
15 milhões de documentos tra-
mitados de forma eletrônica.

Por dia, em média, cerca de
70 mil documentos são proces-
sados e já conta com 245 mil
usuários cadastrados.

Considerado um marco na
história da administração estadu-
al, o SP Sem Papel tornou o trâ-
mite de documentos mais ágil
entre os órgãos e autarquias,
contribuindo com a efetividade
do setor público e do atendimen-
to ao cidadão. O programa ainda
desburocratizou processos in-
ternos, otimizou o gerenciamen-
to de recursos e reduziu gastos.

Para André Arruda, presiden-
te da Prodesp, o sistema além de
inovador reforça a preocupação
e o compromisso com a sus-
tentabilidade. “Temos a chance de

avançar para um futuro sustentá-
vel, garantindo maior eficácia e
transparência nos processos rea-
lizados pelos órgãos públicos.
Constantemente estamos aprimo-
rando o sistema para que a expe-
riência do usuário seja sempre
positiva e agradável”, destacou.

Com o fim dos documentos
impressos, o Governo paulista
projeta economizar cerca de
75% com impressões e compra
de papel. Na Prodesp, por exem-
plo, em cinco anos, a estimativa
é deixar de gastar mais de R$ 5
milhões, fora o custo indireto

com transporte, postagem e ar-
mazenagem física.

Em tempos de pandemia, em
que muitos servidores estão em
home-office, a tramitação de do-
cumentos torna ainda mais segu-
ra, ágil e eficiente o acesso remo-
to ao ambiente de teletrabalho.

Dona de um dos maiores
Data Centers da América Latina,
os recursos tecnológicos desen-
volvimentos pela Prodesp são
essenciais para preservação das
atividades do Governo de São
Paulo e a manutenção dos aten-
dimentos à população.

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Os casos envolvendo vereadores, como o Jairinho (Câmara

do Rio) acusado de matar um menino de 4 anos, filho da atual
companheira, é um alerta pros Conselhos (Ética) e pras Correge-
dorias de todos os Parlamentos. Aqui, o corregedor é Gilberto
Nascimento (PSC)

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Bruno Covas (PSDB) segue pensando na construção de um

cemitério vertical, como forma de ocupar menos terrenos (satu-
rados de corpos das vítimas de Covid 19). Em tempo : como Bru-
no é de Santos, a inspiração veio do vertical de lá, o Memorial
Necrópole Ecumênica

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Os casos envolvendo deputados, como vários na Assembleia

(Rio) - desde que o hoje condenado e preso Sérgio Cabral era
presidente - é um alerta pros Conselhos (Ética) e pras Correge-
dorias de todos os Parlamentos. Aqui, o corregedor é Estevam
Galvão (DEM ex-PFL)

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Não deu outra. Ao reabrir pra realização dos jogos de futebol

do campeonato paulista, João Doria determinou - segundo a ci-
ência e a medicina que tá ao seu lado - que vários setores do
comércio e dos serviços comecem voltar a respirar. Um eterno
jogo de xadrez

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Verdade política : todos sabem como começa uma CPI (Co-

missão Parlamentar de Inquérito). Verdade Espiritual : ninguém -
a não ser o Único e Verdadeiro DEUS - sabe como ela termina.
Demônios ajudam a fazer, mas não ajudam a esconder, por não
ter poder pra isso

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
O espírito do Bolsonaro não tem como recuar dos movimen-

tos - especialmente dos cristãos e das demais religiões - pelas
ruas; muitos agora vacinados e com máscara, numa Guerra que
inclui a Liberdade de Consciência (religiosa) e a Verdade de DEUS
Acima de Todos

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Seja em qual partido estejam - principalmente naqueles cuja

Ética Cristã devia estar Acima de Todos - vereadores, deputados
estaduais e federais e os senadores das bancadas cristãs tão di-
zendo o que sobre o Supremo ter violado a Liberdade de Consci-
ência (religiosa) ?

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
Agora que 9 dos 11 votos do Supremo violaram a Liberdade

de Consciência - inclusive religiosa - Bolsonaro diz que vai se-
guir na Guerra pra abrir as Asas da Liberdade sobre todos nós :
cristãos, católicos e protestantes (evangélicos), além das demais
religiões e até os ateus

.
HISTÓRIAS  (BRASIL)
Repetindo a perguntinha da nossa última edição : desde 31

março 2021 tá valendo a Lei 14.132, tipificando o Crime de Per-
seguição. Acrescenta o artigo 147 A no Decreto 2848 que insti-
tuiu o Código Penal em 1940. Jornalistas responderão por per-
seguição psicológica ?

.
M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista  Cesar Neto  vem

sendo publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993.
Via Internet desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi se tor-
nando referência da liberdade possível. Twitter  @CesarNeto-
Real  ...  Email  cesar@cesarneto.com



Presidente do BC diz que alta
 da inflação é temporária
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O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos
Neto, disse na sexta-feira (9)
que a alta da inflação que vem
sendo observada no Brasil tem
caráter provisório e está mais
relacionada a uma reprecifica-
ção, principalmente de alimen-
tos. Segundo a autoridade mone-
tária, o cenário sofre influência
também da desvalorização do
Real, bem como das análises que
o mercado faz da relação entre
dívida pública, capacidade de
pagamento e crescimento poten-
cial do país.

Ao comentar as recentes al-
tas inflacionárias em uma live na
internet, Campos disse que elas
refletem um contexto passagei-
ro, em parte decorrente do efei-
to da pandemia na economia do
país. Segundo ele, esse aumen-
to nos preços “é provisório, e
não estrutural”, e segue as ex-
pectativas anunciadas em 2020
e 2021. “A inflação implícita
está aumentando em países
emergentes, mas isso não é um
processo de alta de inflação, mas

de reprecificação”.
Diante desse cenário, Cam-

pos Neto acenou com a possibi-
lidade de o Comitê de Política
Monetária manter a programa-
ção de alta na taxa básica de ju-
ros em mais 0,75 ponto percen-
tual, chegando a 3,5% ao ano.
Atualmente, o centro da meta da
inflação para 2021 está em
3,75%, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Dados
divulgados hoje pelo pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística registram uma varia-
ção acumulada de 6,10% nos úl-
timos 12 meses.

“Faremos o necessário para
garantir que a inflação atinja o
target. Mesmo reconhecendo
que a inflação está aumentando,
reconhecemos que a maioria dos
componentes que levam a isso
são temporários. Entendemos
que a desvalorização da moeda
tem impacto na persistência. A
não ser que algo muito diferen-
te aconteça, acho que estamos
preparados para um aumento de

0,75 ponto percentual na taxa
[Selic]”, disse Campos. “Isso
está decidido? Não. Mas sempre
explicamos que o Banco Central
sempre pode mudar. Se algo
acontece diferente, a primeira
coisa que fazemos é comunicar
ao mercado o que está aconte-
cendo”, acrescentou.

Campos Netos disse que as
dificuldades impostas pela pan-
demia à economia apresentam
“efeitos diferenciados” nos paí-
ses emergentes, afetando, em
especial, o preço dos alimentos,
o que não ocorre da mesma for-
ma em países desenvolvidos.
“Em termos de efeito de curto
prazo, como os emergentes ti-
veram de emitir muita dívida para
enfrentar a pandemia, estamos
vendo variáveis se comportando
de um jeito que não é esperado.
Por exemplo, as moedas em
mercados emergentes não estão
se comportando da forma espe-
rada com as commodities subin-
do. Em parte, isso é explicado
porque as pessoas [o mercado]
colocam na equação essa dívida,

que é de risco, mais elevada”.
Segundo o presidente do BC,

o que mercado observa “é o re-
lacionamento entre dívida e o
que as pessoas veem em termos
de crescimento potencial”. “Se
você consegue crescer mais do
que paga em taxas, você pode
emitir mais dívidas e ser mais
sustentável. É assim que o mer-
cado olha para uma economia
avançada. Mas não olha assim
para mercados emergentes. É
muito importante lembrar dis-
so”, argumentou.

Campos Neto lembrou que a
expectativa que se tinha com a
economia do país já foi pior, com
previsões de um Produto Interno
Bruto (PIB) negativo em -9%.
“Um pacote fiscal foi feito e con-
seguiu melhorar para -4%, o que
é melhoria substancial. Temos
agora uma previsão de crescimen-
to de 3,5% para o ano que vem,
mas isso dependerá de como a
segunda onda da pandemia se de-
senvolverá e, também, de como
ficará o esquema de vacinação no
Brasil”. (Agencia Brasil)

Confaz aprova parte da
regulamentação da nova Lei do Gás

Os estados e o Distrito Fe-
deral aprovaram na quinta-feira
(8) a uniformização e a simpli-
ficação das regras tributárias re-
lacionadas ao processamento de
gás natural. Por unanimidade, o
Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) aprovou a
atualização dos padrões tributá-
rios à nova Lei do Gás.

A decisão ocorreu horas an-
tes de o presidente Jair Bolsona-
ro sancionar a nova lei. O Confaz,
que reúne os secretários de Fazen-
da dos estados e do Distrito Fe-
deral, aprovou ajustes no Sistema

Nacional de Informações Econô-
micas Fiscais (Sinief).

Segundo o Ministério da
Economia, a medida adapta os
padrões ao cenário de maior
competição de mercado promo-
vido pela nova Lei do Gás. Em
nota, o secretário especial de
Fazenda, Waldery Rodrigues,
afirmou que o novo Sinief dará
segurança jurídica aos operado-
res do mercado de gás e estabe-
lecerá regras claras para os no-
vos agentes.

De acordo com Rodrigues, a
regulamentação da Lei do Gás

estimulará a entrada de concor-
rentes no mercado, resultando
em queda nos preços finais. “O
que antes era monopólio da Pe-
trobras agora será um cenário
aberto para a participação de di-
versos agentes, nacionais e in-
ternacionais. O Ajuste Sinief,
aprovado hoje, representa uma
das peças de regulamentação in-
dispensáveis para garantir efeti-
vidade à nova Lei do Gás, e o
Confaz cumpriu a sua missão em
assegurar essa ampla mudança”,
destacou o secretário na nota.

A harmonização das regras

estaduais e federais representa
uma das etapas da regularização
da nova Lei do Gás. A Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) listou os procedimentos
necessários para que a nova le-
gislação se consolide. Para a
entidade, outros pontos princi-
pais que precisam ser regula-
mentados com rapidez são: a
classificação de gasodutos, com
regras claras para transporte e
distribuição do insumo, e o de-
talhamento de autorizações para
a construção de novos gasodu-
tos.  (Agencia Brasil)

Petrobras reduz preço do diesel
nas refinarias em R$ 0,08

A Petrobras anunciou  na sex-
ta-feira (9) que o preço do die-
sel nas refinarias da estatal será
reduzido em R$ 0,08 a partir des-
te sábado (10). Desse modo, o
litro do combustível vendido pela
empresa às distribuidoras passa-
rá a custar R$ 2,66. Já o preço da
gasolina não foi alterado e conti-
nuará a ser de R$ 2,59 por litro
nas refinarias da Petrobras.

A redução do preço do die-
sel foi a segunda consecutiva,
porém o combustível acumula
alta em 2021, já que o litro fe-
chou 2020 custando pouco mais
de R$ 2. A gasolina também fi-
cou mais cara ao longo deste ano,
uma vez que era negociada pela
Petrobras a R$ 1,84 no final de
dezembro de 2020.

A Petrobras diz que sua po-

lítica de preços alinhados ao
mercado internacional permite
competir de maneira mais efici-
ente e flexível. A empresa faz
reajustes sem periodicidade de-
finida, acompanhando as varia-
ções do câmbio e do preço dos
combustíveis no mercado inter-
nacional.

A estatal destaca que seus
preços têm “influência limitada”

sobre o que é pago pelos consu-
midores finais nos postos de
abastecimento. “Até chegar ao
consumidor são acrescidos tri-
butos federais e estaduais, cus-
tos para aquisição e mistura obri-
gatória de biodiesel, além das
margens brutas das companhias
distribuidoras e dos postos re-
vendedores de combustíveis.”
(Agencia Brasil)

Indicador econômico global mantém
trajetória de recuperação, diz FGV

Os Barômetros Globais da
Economia sobem de forma ex-
pressiva pelo segundo mês se-
guido em abril, refletindo o avan-
ço das campanhas de vacinação
contra a covid-19 em diversos
países e as perspectivas de ace-
leração do nível de atividade glo-
bal nos próximos meses. A aná-
lise é do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV) divulgada na
sexta-feira (9).

O Barômetro Global Coinci-
dente sobe 13 pontos em abril,
de 102,8 pontos para 115,8 pon-
tos, alcançando o maior nível
desde 2011. O Barômetro Glo-
bal Antecedente sobe 9,2 pontos,
para 125,9 pontos, maior nível
desde junho de 2010. Todas as
regiões evoluíram favoravel-
mente no mês e de forma ex-
pressiva, tanto na perspectiva
presente quanto futura.

Para o pesquisador da FGV/
Ibre Paulo Picchetti, os efeitos
concretos do avanço dos progra-
mas de imunização em vários
países sobre o nível de atividade
econômica já são refletidos no
avanço dos barômetros coinci-

dentes em abril, de forma disse-
minada entre regiões e setores.

“A despeito de problemas
persistentes em algumas cadei-
as logísticas importantes, o de-
sempenho dos barômetros ante-
cedentes sinaliza otimismo para
os próximos meses, no contex-
to de controle da crise sanitária,
dos estímulos fiscais recente-
mente aprovados para a econo-
mia norte-americana, e da forte
expansão da economia chinesa”,
disse, em nota, o pesquisador.

Segundo a pesquisa, todas as
regiões contribuem de forma po-
sitiva para o resultado agregado do
Barômetro Coincidente em abril.
A região da Ásia, Pacífico e Áfri-
ca contribui com 6,8 pontos, ou
52%, para a alta do Barômetro Co-
incidente Global, enquanto o He-
misfério Ocidental e a Europa
contribuem, respectivamente,
com 3,9 e 2,4 pontos.

Apesar da incerteza ainda
elevada quanto às perspectivas
de controle da pandemia de co-
vid-19, a percepção sobre a si-
tuação atual apresenta sensível
melhora. Esta é a primeira vez,
desde fevereiro de 2018, em que

todas as três regiões registram
indicadores coincidentes supe-
riores aos 100 pontos.

O Barômetro Antecedente
Global antecipa os ciclos das
taxas de crescimento mundial
em três a seis meses. Assim
como ocorre no Barômetro Co-
incidente, em abril de 2021 os
indicadores antecedentes das
três regiões contribuem de for-
ma positiva para a alta de 9,2
pontos do Barômetro Global
Antecedente. A região da Ásia,
Pacífico e África contribui com
4,7 pontos, a Europa com 2,5
pontos e Hemisfério Ocidental
com 2 pontos, após influenciar o
resultado agregado de forma ne-
gativa nos dois meses anteriores.

“Todos os indicadores ante-
cedentes setoriais sobem em
abril, influenciados pela conti-
nuidade das campanhas de vaci-
nação no mundo e pela possibi-
lidade de retorno da economia a
uma situação de normalidade.
Com os resultados, todos pas-
sam a registrar níveis superiores
a 120 pontos, resultado que re-
flete grande otimismo em rela-
ção ao futuro próximo. A cons-

trução e o comércio são os se-
tores mais otimistas. Após o
grande baque no setor de servi-
ços, essa é a primeira vez em que
o setor recupera, em nível glo-
bal, as perdas ocorridas entre
março e maio do ano passado,
avançando para um nível eleva-
do e superior ao da indústria”,
informou a FGV.

Os barômetros econômicos
globais são um sistema de indi-
cadores que permite analisar o
desenvolvimento econômico
global, sendo, ainda, uma cola-
boração do Instituto Econômi-
co Suíço KOF, da ETH Zurique,
na Suíça, e da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Enquanto o Ba-
rômetro Coincidente reflete o
estado atual da atividade eco-
nômica, o Barômetro Antece-
dente emite um sinal cíclico
cerca de seis meses à frente
dos desenvolvimentos econô-
micos reais. Esses indicadores
se baseiam nos resultados de
pesquisas de tendências eco-
nômicas realizadas em mais de
50 países. A intenção é ter a
cobertura global mais ampla
possível. (Agencia Brasil)

CNI defende rápida
regulamentação da Lei do Gás

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) considera que o
governo deve acelerar a regula-
mentação da Lei do Gás para
atrair investimentos estrangei-
ros e nacionais.

Novo marco legal foi sancionado
na quinta-feira (8) e publicado na sex-

ta-feira, no Diário Oficial da União.
A CNI avalia que o mercado

mais moderno e competitivo
terá potencial para reduzir o pre-
ço do insumo para a indústria e
para o consumidor final.

“Uma célere e efetiva regu-
lamentação do novo marco legal

do gás natural é o caminho para
atrair investimentos para o setor,
ampliar a concorrência e redu-
zir os preços do gás”, diz a con-
federação, em nota.

Para a CNI, os pontos prin-
cipais a serem regulamentados
para que a lei “pegue” são: a clas-

sificação de gasodutos, com re-
gras claras para transporte e dis-
tribuição do insumo; a criação de
mecanismos para harmonização
de regulações federais e estadu-
ais; e o detalhamento de autori-
zações para a construção de no-
vos gasodutos”. (Agencia Brasil)

O duque de Edimburgo, príncipe Philip Mountbatten, marido
da rainha Elizabeth II e que teve sua morte anunciada na sexta-
feira (9), já tem o funeral planejado - tradição da coroa inglesa,
que planeja erimônias fúnebres durante o período de vida de seus
membros.

O funeral de Philip deve acontecer no sábado (17) - 8 dias
após o início do luto oficial da coroa britânica. A cerimônia será
na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, onde Philip resi-
dia. O corpo de Philip ficará no mausoléu de Frogmore Gardens
- área reservada para a aristocracia britânica. 

Após o enterro, espera-se que a Coroa institua luto oficial no
país por 30 dias - período em que não haverá manifestações, com-
promissos ou tratativas reais públicas. 

O discurso da rainha Elizabeth sobre a morte de seu compa-
nheiro é aguardado.

Segundo um informe do Castelo de Windsor, a cerimônia não
será aberta ao público em função da pandemia da covid-19. A
Abadia de Westminster tocou 99 vezes o sino em homenagem
ao membro real.

A morte do duque não será marcada por um feriado público -
outra tradição inglesa -, mas bandeiras da União serão hasteadas
a meio mastro em todo o país como demonstração de luto. Ainda
não há informações sobre quais membros da família real partici-
parão da cerimônia além da rainha Elizabeth II.

O premiê britânico Boris Johnson se manifestou em discur-
so oficial, e afirmou que “o príncipe Philip ganhou a afeição de
gerações aqui no Reino Unido, na Comunidade de Nações e ao
redor do mundo.”

Ainda em vida, o príncipe Philip havia manifestado desejo de
um funeral “sem confusão.” (Agencia Brasil)

Funeral do príncipe
Philip deve acontecer

no dia 17

Em março, a inflação ficou
em 0,93%, a taxa mais alta para
o mês desde 2015, quando al-
cançou 1,32%. Em março de
2020, a variação havia sido de
0,07%. O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) acumula variação de
2,05% no ano e de 6,10% nos
últimos 12 meses. Os principais
impactos vêm dos aumentos nos
preços de combustíveis
(11,23%) e do gás de botijão
(4,98%). Os dados foram divul-
gados  na sexta-feira (9) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

“Foram aplicados sucessivos
reajustes nos preços da gasoli-
na e do óleo diesel nas refinari-
as entre fevereiro e março e isso
acabou impactando os preços de
venda para o consumidor final
nas bombas. A gasolina nos pos-
tos teve alta de 11,26%, o eta-
nol, de 12,59% e o óleo diesel,
de 9,05%. O mesmo aconteceu
com o gás, que teve dois reajus-
tes nas refinarias nesse período,
acumulando alta de 10,46%, e
agora o consumidor percebe
esse aumento”, disse, em nota,
o gerente da pesquisa, Pedro
Kislanov.

Segundo o levantamento, a
gasolina foi o item que contri-
buiu com o maior impacto no
IPCA de março (0,60 ponto per-
centual), sendo que São Luís teve
a menor variação (6,32%), den-
tre as 16 localidades pesquisa-
das, no preço da gasolina ao con-
sumidor. Já o Rio de Janeiro foi
onde os motoristas mais senti-
ram esse reajuste (14,45%).

“O Rio de Janeiro teve, in-
clusive, outros aumentos que
impactaram a inflação de março.
Um deles foi o das passagens de
trem, que subiram 6,38% em 23
de fevereiro, resultando em uma
alta de 3,57% no custo dos
transportes na capital fluminen-
se. E houve também reajustes de
4,66% e 4,50% nas concessio-
nárias de energia, em 15 de mar-
ço, e 3,50% no gás encanado, no
dia 1º de fevereiro, contribuin-

Inflação foi de 0,93%
em março, maior
alta para o mês

desde 2015
do para uma alta de 0,77% nos
custos de habitação do carioca”,
informou o IBGE.

Alimentação
A inflação do grupo alimen-

tação e bebidas (0,13%) vem
desacelerando. O preço continua
subindo, mas sobe menos a cada
mês. As variações anteriores fo-
ram de 1,74% em dezembro,
1,02% em janeiro e 0,27% em
fevereiro.

“Os alimentos tiveram alta de
14,09% em 2020, mas, desde
dezembro, apresentam uma ten-
dência de desaceleração. Alguns
fatores contribuem para isso,
como uma maior estabilidade do
câmbio e a redução na demanda
por conta da suspensão do auxí-
lio emergencial nos primeiros
meses do ano”, disse Kislanov.

“Para quem só está comen-
do em casa, os preços caíram de
fato: a alimentação no domicí-
lio teve queda de 0,17%, enquan-
to a alimentação fora do domi-
cílio teve alta de 0,89%. Recu-
os nos preços do tomate (-
14,12%), da batata-inglesa (-
8,81%), do arroz (-2,13%) e do
leite longa vida (-2,27%) bara-
tearam as refeições em casa.
Mas as carnes (0,85%) seguem
em alta, embora a variação tenha
sido inferior à de fevereiro
(1,72%)”, informou o IBGE.

INPC
O Índice Nacional de Preços

ao Consumidor (INPC) subiu
0,86%, resultado um pouco aci-
ma do de fevereiro (0,82%) e
também o maior índice para um
mês de março desde 2015, quan-
do o INPC variou 1,51%. No
ano, o indicador acumula alta de
1,96% e, em 12 meses, de
6,94%.

Nesse índice, os produtos
alimentícios subiram 0,07% em
março, abaixo do resultado de
0,17% observado no mês ante-
rior. Os não alimentícios tive-
ram alta de 1,11%, enquanto, em
fevereiro, haviam registrado
1,03%. (Agencia Brasil)



Governo arrecada R$ 216 mi na
concessão de cinco áreas portuárias

Nacional
Jornal O DIA SP
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O governo federal leiloou na
sexta-feira (9), na B3 em São
Paulo, o arrendamento de cinco
áreas portuárias: três delas
(IQI03, IQI11, IQI12 e IQI13)
no Porto de Itaqui, no Mara-
nhão; e uma (P1), no Porto de
Pelotas, no Rio Grande do Sul.
No total, foram arrecadados
aproximadamente R$ 216 mi-
lhões em outorgas. Também
estão previstos cerca de R$
600 milhões de investimentos,
pelas empresas vencedoras, em
20 anos nos terminais.

Com lance de R$ 61,3 mi-
lhões, a Santos Brasil Participa-
ções arrematou a área IQI03 no
Porto de Itaqui (MA). O terminal
tem área de 25.416 metros qua-
drados (m²), dedicada à movimen-

tação de granéis líquidos, especi-
almente combustíveis. O contra-
to de arrendamento tem prazo pre-
visto para exploração de 20 anos.
No período, a companhia deverá
fazer investimentos de R$ 106,5
milhões no terminal.

A área do terminal IQI11
(33.607m²) também foi arrema-
tada pela Santos Brasil Partici-
pações, assim como a IQI12
(38.683 m²), com lances de R$
56 milhões e R$ 40 milhões,
respectivamente. Os terminais,
que também operam principal-
mente com granéis líquidos, de-
verão receber investimentos da
companhia da ordem de R$ 133
milhões e R$ 177 milhões, res-
pectivamente. O tempo de con-
trato é de 20 anos.

Com lance de R$ 59 mi-
lhões, a Tequimar – Terminal
Químico de Aratu - arrematou a
área do terminal IQI13 (32.078
m²), e terá de arcar com a im-
plantação de toda a infraestrutu-
ra do terminal para a operação
de granéis líquidos, incluindo
edificações, tancagem, tubula-
ções, bem como com os equi-
pamentos a serem utilizados na
operação, com a previsão de in-
vestimentos da ordem de R$
178,5 milhões em um período
de concessão de 20 anos.

Única a apresentar proposta
para a área do terminal P1 do
Porto de Pelotas, a CMPC Ce-
lulose Riograndense venceu o
leilão com lance de R$ 10 mil.
O terminal é o único operador

portuário com vocação para
movimentação de toras de ma-
deira na região. A companhia
deverá fazer investimentos de
R$ 16 milhões no período de
concessão, de dez anos.

“São terminais extremamen-
te importantes, que receberão
600 milhões de reais de investi-
mento. Foi um excelente resul-
tado para a logística brasileira.
Estamos aumentando a nossa
capacidade da logística de com-
bustíveis e, detalhe, em um sis-
tema multi modal. Vamos ver
combustível importando che-
gando em Itaqui e descendo, sen-
do distribuído para o resto do
Brasil por ferrovia”, destacou o
ministro de Infraestrutura, Tar-
císio Freitas. (Agencia Brasil)

Fiocruz prevê entrega de vacinas
 com insumo nacional em setembro

As primeiras doses de vaci-
nas produzidas com Ingrediente
Farmacêutico Ativo (IFA) naci-
onal, fabricado pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), devem
ser entregues ao Ministério da
Saúde a partir de setembro. A
previsão é do diretor de Bio-
Manguinhos, Maurício Zuma.
Ele participou, juntamente com
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, da assinatura de um
memorando científico e tecnoló-
gico entre a Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) e a Fio-
cruz, na sede da entidade, no Rio.

“A produção de um lote de-
mora pelo menos 45 dias. Depois
tem todo o processo de controle
de qualidade e caracterização.
Nós vamos ter que produzir alguns
lotes, para que tenha validação. A
gente acredita que setembro e ou-
tubro a gente possa receber essa
autorização da Anvisa e poder li-
berar doses para o Ministério da
Saúde”, disse Zuma.

Segundo ele, o prazo é lon-
go porque há um processo obri-
gatório a ser seguido que inclui

adequações nas instalações de
Bio-Manguinhos. “Para que a
Anvisa possa vir, na última se-
mana de abril, nos conceder as
condições técnico-operacio-
nais. Só aí é que nós poderemos
manipular agentes biológicos
nessa área. A nossa expectativa
é que maio ou junho a gente já
esteja começando a produção do
IFA nacional. Isto é um proces-
so, leva um tempo”.

Brasil
O ministro Queiroga lem-

brou que a produção de vacinas
no Brasil está aumentando e que
o país já é um dos que mais imu-
nizam a população contra a co-
vid-19 em todo o mundo.

 “Nós teremos, só em agos-
to, mais de 30 milhões de doses
produzidas na Fiocruz e no Bu-
tantan. Sendo 18 milhões de do-
ses com IFA importado da Chi-
na. Isso já é um grande avanço.
O Brasil é o quinto país que mais
vacina, com o maior número de
doses aplicadas. É uma conquista
das nossas duas instituições, Fi-

ocruz e Butantan. Isso assegura
o cumprimento da meta de 1
milhão de vacinados por dia. E
vamos ampliar. Com a autonomia
na produção do IFA, vamos ter
mais vacinas ainda na Fiocruz e
outras vacinas, que temos acor-
dos internacionais, que vão se
juntar ao nosso programa” disse
Queiroga.

Perguntado sobre a intenção
de empresas em importar vaci-
nas para imunizar seus emprega-
dos e familiares, o ministro dis-
se que se tratava de legislação
aprovada no Congresso, que
deve ser cumprida por todos os
cidadãos.

“Como ministro da Saúde,
compete a mim gerir o Progra-
ma Nacional de Imunizações.
Desde que haja vacinas suficien-
tes, nós temos condições de
imunizar toda a sociedade bra-
sileira. Mas vivemos num regi-
me democrático. O Congresso
aprovou uma lei. Todos nós te-
mos que nos submeter ao regi-
me da lei. Se o Congresso apro-
vou uma lei e ela foi sanciona-

da, todos nós temos que cum-
prir”, disse Queiroga.

Convênio
Também participaram da as-

sinatura de convênio a reitora da
Unifesp, Soraya Soubhi Smaili,
e a presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade Lima. A duas institui-
ções têm grande destaque em
pesquisas e na produção cientí-
fica nas áreas médica, biomédi-
ca, farmacêutica e de saúde co-
letiva, formam recursos huma-
nos para o Sistema Único de Saú-
de e atuam em áreas como ensi-
no técnico e de pós-graduação
em saúde.

Ambas mantêm um comple-
xo de saúde constituído por hos-
pitais, dispõem de uma rede de
assistência, pesquisa clínica,
observatórios de monitora-
mento epidemiológico e labo-
ratórios, além de   investirem
em programas de inovação.
Outras informações sobre o
convênio podem ser obtidas na
página da Fiocruz na internet.
(Agencia Brasil)

O Estado do Amapá passou
por novo apagão na noite de
quinta-feira (8). Em nota, a
Companhia de Eletricidade
do Estado (CEA) divulgou
que o fornecimento de ener-
gia está sendo restabelecido
gradativamente nos municípi-
os afetados.

No comunicado, a CEA re-
latou que foi identificada on-
tem um problema técnico, cha-
mado no jargão do setor de
“ocorrência”, em uma linha de
transmissão na divisa entre o
estado e o Pará, entre as cida-
des Jurupari e Laranjal do Jari.

O evento gerou a interrup-
ção de energia em todas as ci-
dades do estado. A única exce-
ção foi o município de Oiapo-
que, na fronteira com a Guiana
Francesa.

Ainda conforme o comuni-
cado da Companhia, às 19h30
ela recebeu a autorização do
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) para “recompor

Estado do Amapá
tem novo apagão

os sistemas de distribuição
após a normalização do trecho
da linha de transmissão”.

A CEA afirmou que o pro-
blema “não teve relação com
problemas de distribuição”.

Em nota, o Ministério de
Minas e Energia (MME) de-
clarou que tão logo tomaram
ciência do problema passa-
ram a supervisionar a reação
a ele. O texto reitera a nota
do governo do Amapá quanto
ao restabelecimento ainda na
noite de quinta-feira.

“O ONS, junto com a Agên-
cia Nacional de Energia Elétri-
ca (ANEEL) e as empresas
concessionárias de geração,
transmissão e distribuição en-
volvidas, irá avaliar as causas do
desligamento e será elaborado
o relatório de análise da ocor-
rência, detalhando o ocorrido
e com as recomendações téc-
nicas e providências sobre o
incidente”, diz o comunicado.
(Agencia Brasil)

Em seis semanas de entrega
da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física,
11.952.904 contribuintes acer-
taram as contas com o Leão. Isso
equivale a 36,6% do previsto
para este ano.

O balanço foi divulgado no
fim da tarde pela Receita Fede-
ral, com dados apurados até as
16h de sexta-feira (9).

O prazo de entrega começou
em 1º de março e irá até as
23h50min59s de 30 de abril. Na
última terça-feira (6), o Senado
aprovou projeto de lei que pro-
põe adiar a data limite para 31
de julho, por causa do agrava-
mento da pandemia de covid-19.
O texto, no entanto, voltará a
Câmara para ser votado nova-
mente.

Neste ano, o Fisco espera
receber entre até 32.619.749
declarações. No ano passado,
foram enviadas 31.980.146 de-
clarações.

O programa para computador
está disponível na página da Re-
ceita Federal na internet. Quem
perder o prazo de envio terá de
pagar multa de R$ 165,74 ou 1%
do imposto devido, prevalecen-
do o maior valor.

A entrega é obrigatória para
quem recebeu acima de R$
28.559,70 em rendimentos tri-
butáveis em 2020. Isso equivale
a um salário acima de R$
1.903,98, incluído o décimo ter-
ceiro.

Também deverá entregar a
declaração quem tenha recebido
rendimentos isentos acima de
R$ 40 mil em 2020, quem tenha
obtido ganho de capital na venda
de bens ou realizou operações
de qualquer tipo na Bolsa de Va-
lores, quem tenha patrimônio

Quase 12 milhões de
contribuintes enviaram

declaração do IR
acima de R$ 300 mil até 31 de
dezembro do ano passado e quem
optou pela isenção de imposto
de venda de um imóvel residen-
cial para a compra de um outro
imóvel em até 180 dias.

Restituição
Pelas estimativas da Receita

Federal, 60% das declarações
terão restituição de imposto,
21% não terão imposto a pagar
nem a restituir e 19% terão im-
posto a pagar.

Assim como no ano passado,
serão pagos cinco lotes de res-
tituição. Os reembolsos serão
distribuídos nas seguintes datas:
31 de maio (primeiro lote), 30
de junho (segundo lote), 30 de
julho (terceiro lote), 31 de agos-
to (quarto lote) e 30 de setem-
bro (quinto lote).

Novidades
As regras para a entrega da

declaração do Imposto de Ren-
da foram divulgadas na semana
passada pela Receita. Entre as
principais novidades, está a obri-
gatoriedade de declarar o auxí-
lio emergencial de quem rece-
beu mais de R$ 22.847,76 em
outros rendimentos tributáveis e
a criação de três campos na fi-
cha “Bens e direitos” para o con-
tribuinte informar criptomoedas
e outros ativos eletrônicos.

O prazo para as empresas, os
bancos e as demais instituições
financeiras e os planos de saúde
fornecerem os comprovantes de
rendimentos acabou em 26 de
fevereiro. O contribuinte tam-
bém deve juntar recibos, no caso
de aluguéis, de pensões, de pres-
tações de serviços, e notas fis-
cais, usadas para comprovar de-
duções. (Agencia Brasil)

Mais de 70% das indústrias têm
dificuldades em conseguir matéria-prima

A escassez de insumos e
matérias-primas nacionais para
a produção atingiu 73% das em-
presas da indústria geral (extra-
tiva e de transformação) e 72%
da indústria da construção em
fevereiro. Os números foram
divulgados na sexta-feira (9) pela
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) dentro de uma pes-
quisa feita com 1.782 empresas.

Os percentuais são próximos
aos da sondagem anterior, reali-
zada em novembro de 2020, de
75% e 72%, respectivamente,
fazendo com que as expectativas
anteriores dos empresários, de
que a normalização das cadeias
produtivas nacionais se desse no
primeiro semestre de 2021, fos-
sem postergadas. Enquanto 37%
acreditam que a situação se nor-

malize até o fim de junho, 42%
creem que isto acontecerá no
segundo semestre e 14%, so-
mente em 2022.  Cerca de 6%
esperavam que a normalização
ocorresse ainda em março.

Além da escassez de insu-
mos nacionais, as empresas tam-
bém estão enfrentando dificul-
dades em conseguir matérias-
primas importadas, independen-
te de pagarem mais caro pelos
produtos. Nas empresas da in-
dústria geral que precisam im-
portar, em fevereiro 65% esta-
vam com essa barreira, patamar
que chegou a 79% na indústria
da construção.

Segundo a CNI, as dificulda-
des atuais ainda são resultado das
incertezas que a economia atra-
vessou durante a primeira onda

da pandemia de covid-19 em
2020, quando muitas empresas
cancelaram a compra de insu-
mos. “A rápida retomada da eco-
nomia no segundo semestre de
2020 não pode ser acompanha-
da no mesmo ritmo por todas as
empresas, o que gerou dificul-
dades nos diversos elos da ca-
deia”, explicou a entidade.

Dólar alto prejudica im-
portações

A desvalorização do real
frente ao dólar, de acordo com a
CNI, além de elevar o custo das
importações, também fez com
que as exportações de insumos
brasileiros se tornassem mais
atrativas, levando fornecedores
nacionais a redirecionar para o
mercado internacional parte do

que era comercializado aqui.
Com a escassez de insumos,

várias empresas também decla-
raram na pesquisa dificuldade
para atender clientes. Na indús-
tria da construção, o problema
atinge 30% delas, enquanto na
indústria geral aumenta para
45%. No setor de informática,
eletrônicos e ópticos, a falta de
insumos alcançou 69% das em-
presas em fevereiro.

Ainda segundo a pesquisa da
CNI, entre os setores com maior
dificuldade para atender às de-
mandas dos clientes estão: meta-
lurgia, veículos automotores, má-
quinas e equipamentos, móveis,
têxteis, celulose e papel, madei-
ra, máquinas e materiais elétricos,
produtos de metal e material plás-
tico. (Agencia Brasil)

Decretos incluem EBC e Eletrobras
no programa de desestatização

O presidente Jair Bolsonaro
incluiu a Empresa Brasil e Comu-
nicação (EBC) e a Eletrobras no
Programa Nacional de Desestati-
zação (PND). Os decretos foram
publicados na sexta-feira (9) no
Diário Oficial da União.

A inclusão dessas empresas no
programa de privatização do gover-
no foi recomendada pelo Conse-
lho do Programa de Parcerias de
Investimentos (CPPI), em reunião
no mês passado, faltando apenas a
aprovação presidencial para o an-
damento dos processos. Na oca-
sião, o colegiado também tratou
sobre a venda dos Correios, mas
ainda não há decreto do presidente
sobre essa estatal.

Em relação à Eletrobras, hou-
ve a qualificação da empresa den-
tro do próprio Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI) e,
com a inclusão no PND, o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ini-
ciará estudos técnicos para a estru-
turação do processo de capitaliza-
ção. Entretanto, de acordo com o
decreto desta sexta-feira, essas
medidas perderão efeito caso o
Congresso Nacional não aprove a

Medida Provisória (MP) nº 1.031/
21, que trata sobre a desestatiza-
ção da empresa.

O cronograma do PPI prevê a
contratação dos estudos ainda este
mês, a aprovação da MP até junho
e a elaboração dos estudos até ju-
lho. O cronograma segue com a
análise do Tribunal de Contas da
União (TCU) até novembro, o roa-
dshow (viagens internacionais para
divulgar a privatização) até dezem-
bro e a conclusão da privatização
até fevereiro de 2022.

O texto da MP sugere que o
modelo de pr ivatização da Eletro-
bras deverá ocorrer por meio de
aumento da oferta de ações ao
mercado, de modo que a União,
que hoje tem 51% da empresa,
tenha sua participação acionária
reduzida e passe a ser acionista
minoritária.

A União poderá também pro-
mover oferta pública de ações de
sua propriedade. Pela proposta, as
ações serão pulverizadas, com ne-
nhum sócio detendo mais de 10%
do capital votante, e a União terá
uma golden share - ação especial
que permite veto a decisões da
maioria dos acionistas.

No caso da EBC, o BNDES
também iniciará os estudos técni-
cos sobre o modelo de privatiza-
ção da estatal. Entretanto, não foi
divulgado cronograma. De acordo
com o Ministério da Economia, o
destino da empresa dependerá do
resultado dos estudos, sendo a ex-
tinção a última possibilidade, caso
os ativos não sejam atraentes para
a venda à iniciativa privada.

Em comunicado enviado aos
funcionários, a direção da empre-
sa informa que a “publicação do
decreto cumpre rito formal do
PND e prévio aos estudos que se-
rão realizados, não representando
o referido decreto qualquer evolu-
ção na avaliação de eventuais alter-
nativas de parceria com a iniciativa
privada, para propor ganhos de efi-
ciência e resultados para a EBC”.

A empresa é dependente do
Tesouro Nacional. Segundo o PPI,
ela recebeu, em 2020, R$ 389,1
milhões da Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Públi-
ca (CFRP) e arrecadou R$ 65,8
milhões em receitas próprias,
como a venda de serviços e re-
ceitas financeiras. Com as des-
pesas totalizando R$ 543,4 mi-

lhões no ano passado, o Tesouro
Nacional repassou R$ 88,5 mi-
lhões à empresa, de um total de R$
463 milhões autorizados pelo Or-
çamento Geral da União.

Para especialistas, a EBC de-
sempenha o papel fundamental de
ser uma fonte independente e di-
versa de informação e sua privati-
zação fere o Artigo 223 da Consti-
tuição, que prevê a complementa-
ridade dos sistemas público, priva-
do e estatal. Além disso, para eles,
a empresa não dá prejuízo, já que é
uma estatal dependente e possui
uma fonte de recursos para finan-
ciá-la, a CFRP.

A EBC é gestora dos veículos
TV Brasil, Agência Brasil, Rádio
Nacional AM do Rio de Janeiro
(1.130 KHz), Rádio Nacional AM
de Brasília (980 KHz), Nacional
FM de Brasília (96,1 MHz), Rá-
dio MEC AM do Rio de Janeiro
(800 KHz), Rádio MEC FM do
Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rá-
dio Nacional da Amazônia OC
(11.780 KHz e 6.180 KHz), Rá-
dio Nacional AM do Alto Soli-
mões (670 KHz) e Rádio Nacio-
nal FM do Alto Solimões (96.1
MHz). (Agencia Brasil)
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COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA.
CNPJ nº 53.153.938/0001-08 - NIRE 35.202.753.572 - (em transformação)
Instrumento de Alteração Contratual e Transformação de Sociedade

Empresária Limitada em Sociedade por Ações
Por este instrumento, as sócias abaixo qualificadas: (a) NSR Participações S.A., CNPJ 14.805.778/0001-82, 
JUCESP NIRE 35.300.416.198, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Srs. João Urbano 
Nassar, CPF 114.422.648-10, RG 13.128.685-7 SSP/SP e Paulo Urbano Nassar, CPF 114.422.758-55, RG 
13.576.507-9 SSP/SP; e (b) Clora Participações Ltda., JUCESP NIRE 35.226.014.923, CNPJ 14.532.941/0001-
80, neste ato representada por seu procurador, Sr. João Urbano Nassar, CPF 114.422.648-10, RG 13.128.685-7 
SSP/SP. Únicos sócios da Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Industrializados Ltda., CNPJ 
53.153.938/0001-08, JUCESP NIRE 35.202.753.572, têm entre si acordado celebrar este Instrumento de 
Alteração Contratual e Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Sociedade por Ações, nos seguintes 
termos: 1. Foi aprovada, por unanimidade, a transformação do tipo jurídico societário da Sociedade, de sociedade 
empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado, de acordo com as seguintes condições: (a) 
permanecerão inalteradas as atuais participações dos sócios no capital da Sociedade, os quais passam à 
condição de acionistas, recebendo ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, proporcionalmente às 
quotas até então representativas do capital social da Sociedade de sua titularidade, observada a razão de 1 ação 
ordinária, nominativa e sem valor nominal, para cada 1 quota, no valor nominal unitário de R$ 1,00, mantendo-se 
inalterado o capital social no valor de R$ 3.300.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, que passa a ser representado por 3.300.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, 
distribuídas entre os acionistas; (b) Em decorrência da transformação, os sócios aprovam a conversão da 
alteração da denominação da Sociedade, que passa de “Cobasi Comércio de Produtos Básicos e 
Industrializados Ltda.” para “Cobasi Comércio  de Produtos Básicos e Industrializados S.A.”; (c) a 
Companhia continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo a mesma escrituração, atendidas as 
exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios, 
bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos os direitos dos credores, situação essa que os 
acionistas, em sua totalidade, reconhecem e aprovam, sem quaisquer restrições; (d) a sede social permanece 
inalterada, localizada na Cidade de SP, SP, na Rua Manoel Velasco, 90/96, Vila Leopoldina, CEP 05319-010; e (e) 
o objeto social permanece inalterado. 2. Foram encerrados os mandatos dos atuais administradores da 
Companhia, sendo eleitos, por unanimidade, como Diretores da Companhia, os Srs.: (i) Paulo Urbano Nassar, 
RG 13.576.507-9 SSP/SP e CPF 114.422. 758-55; e (ii) Ricardo Urbano Nassar, RG 13.576.486-5 SSP/SP e 
CPF 151.451.958-50. 3. Os Diretores ora empossados permanecerão em seus cargos por um mandato unificado 
até a AGO de 2023, sendo permitida a reeleição. Os Diretores ora nomeados foram investidos em seus cargos na 
presente data, mediante assinatura de seus respectivos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento. 4. À 
luz das deliberações acima, os acionistas aprovam o Estatuto Social da Companhia, o qual, juntamente com o 
disposto na Lei das S/A e demais disposições legais aplicáveis, passa a reger a Companhia a partir desta data. 5. 
Foi deliberada a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. 6. A Diretoria foi autorizada a praticar 
todos os atos que se façam necessários à formalização das deliberações ora aprovadas. SP, 04/12/2020. Sócios/
Acionistas: NSR Participações - Por: João Urbano Nassar - Diretor. Clora Participações Ltda. - Por: João 
Urbano Nassar - Procurador. Visto do Advogado: Otavio Bastos Moherdaui - OAB/SP 425.426. JUCESP - 
128.003/21-2, NIRE 3530056579-7 em 05/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sequoia Logística e Transportes S.A.
(Companhia Aberta)  

CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE 35.300.501.497
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”) para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de abril de 2021, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo
21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), por meio da plataforma digital Ten Meetings 
(“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“Assembleia” ou “AGOE”): Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Examinar, discutir e votar as 
contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes,
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; 2. Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado
relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e 3. Fixar o valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2021.  Em Assembleia Geral Extraordinária: 4. Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social da Companhia mediante a: (i) alteração do artigo 5º, caput,
para refletir as variações do capital social da Companhia e do número de ações em que se encontra dividido até a data da Assembleia, nos termos descritos na
proposta da administração, e (ii) exclusão do parágrafo 1º do artigo 52 e do artigo 59, ante a conclusão da oferta pública inicial de distribuição de ações de
emissão da Companhia realizada em 05 de outubro de 2020; e  5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Procedimentos para participação: Com a
finalidade de atender as recomendações relacionadas à pandemia da COVID-19, sobretudo considerando as restrições atualmente existentes à circulação e
reunião de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos da ICVM 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas
no Manual e Proposta da Administração para a Assembleia divulgada pela Companhia (“Proposta da Administração”). Por meio desta decisão, a Companhia
reitera seu compromisso com a adoção das medidas de combate à pandemia da COVID-19 e com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das
comunidades das regiões onde atua. Dessa forma, a participação do acionista somente poderá se dar: (a) pelo envio do boletim de voto a distância (“Boletim”),
nos termos da ICVM 481/09, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida para a votação a distância constam no Boletim que pode 
ser acessado nos websites indicados no fim deste Edital; ou (b) via Plataforma Digital, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da
Assembleia, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar e votar na Assembleia, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim
e, caso queira, vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim deverão ser desconsideradas pela mesa, 
nos termos do artigo 21-W, §5º, da ICVM 481/09.  Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o acionista pode participar ou ser representado na Assembleia: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há
menos de 1 (um) ano (que seja acionista, administrador da Companhia, advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou
instituição financeira), (ii) se pessoa jurídica, por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos, (iii) se fundo de
investimento, pelo seu administrador e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e, em qualquer caso, de acordo
com as regras da legislação aplicável. O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a sua participação na Assembleia, deverão acessar o site da 
Companhia, no endereço https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=191A86B6CAE, preencher o seu cadastro e anexar todos os documentos
necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na Assembleia descritos na Proposta da Administração, com, no mínimo, 2 (dois) dias de 
antecedência da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 24 de abril de 2021. Após a aprovação do cadastro pela Companhia, o
acionista receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para o cadastro. Encontram-se à disposição dos acionistas 
no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes,
nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim, CEP 06806-400 e nos websites da Companhia (https://ri.sequoialog.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
B3 (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da ICVM
481. Os documentos elencados no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações foram publicados no jornal “O Dia SP” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo
nas respectivas edições do dia 26 de fevereiro de 2021, sendo, portanto, dispensada a publicação do aviso previsto no artigo 133, parágrafo 5º, do mesmo
dispositivo. Embu das Artes - SP, 26 de março de 2021. Gregory Louis Reider - Presidente do Conselho de Administração.

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Maio de 2020
Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2020, às 10h00min, na sede social da 
Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 8º andar, Parte A, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-001. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em 
vista a presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. 
Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo Corrias; e Secretária: Sra. Priscila Costa Russo. 
Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: (1) destituição do Diretor 
Presidente da Companhia; (2) designação de novo Diretor Presidente; (3) redesignação das funções 
a serem ocupadas pelos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Examinando os itens 
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: foram exa-
minadas, discutidas e aprovadas, pela unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, (1) des-
tituir o Sr. Mathias Beat Jungen, suíço, solteiro, matemático, portador da cédula de identidade RNE nº 
G382849-R, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.676.828-03; residente e domiciliado, inclusive para fins 
do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, na Cidade e Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 8º andar, Parte A, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-001, do cargo de Diretor Presidente da Companhia. A Com-
panhia neste ato outorga ao membro desinvestido da Diretoria Executiva da Companhia a mais com-
pleta, geral e irrevogável quitação, em relação a qualquer obrigação e/ou valor devido durante o termo 
em que ocupou seu cargo na Diretoria da Companhia; (2) designar ao cargo de Diretor Presidente, o 
Sr. Frederico Santana Knapp, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.777.347-
7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 272.625.138-26, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inclusive para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei nº 
6.404/76, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 8º andar, Parte A, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-001, atualmente ocupante do cargo de Dire-
tor sem Designação Específica da Companhia. Ficam ratificados todos os atos por ele praticados na 
qualidade de Diretor Presidente e seu mandato à Diretoria da Companhia permanece inalterado, fin-
dando em 31 de Março de 2021; e (3) redesignar as funções a serem ocupadas pelos membros da 
Diretoria, conforme segue: (3.1) o Sr. Frederico Santana Knapp, brasileiro, casado, portador da cédu-
la de identidade RG nº 27.777.347-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 272.625.138-26, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, exercerá, cumulativamente, o cargo de 
Diretor Presidente da Companhia e a função de (i) Diretor Responsável pelos Controles Internos, nos 
termos da Circular SUSEP nº 249/04; (ii) Diretor Responsável pelos Controles Internos específicos 
para a prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344/07; e (iii) Diretor Responsável 
pelo cumprimento da Lei nº 9.613/98, nos termos das Circulares SUSEP nº 234/03 e 445/12. (3.2) o 
Sr. Fabio Arturo Corrias, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 2.793.277-
1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 033.687.088-48, residente e domiciliado na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, o qual exercerá cumulativamente o cargo de Diretor sem designação espe-
cífica e a função de (i) Diretor Responsável pelas Relações com a Superintendência de Seguros Pri-
vados - SUSEP; (ii) Diretor Responsável Técnico, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e Resolu-
ção CNSP 321/15; (iii) Diretor Responsável pelo registro de apólices e endossos emitidos e dos cos-
seguros aceitos, nos termos da Resolução CNSP nº 143/05; e (iv) Diretor Técnico responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais, nos termos da Resolução 
CNSP nº 321/15; (v) Diretor Responsável Administrativo-Financeiro; (vi) Diretor Técnico responsável 
pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade 
e auditoria independente, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15; e (vii) Diretor responsável 
pelo cumprimento dos registros de operações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata la-
vrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 11 de maio de 2020. Mesa: Fabio Arturo Corrias 
- Presidente; Priscila Costa Russo - Secretária. Acionistas Presentes: SWISS REINSURANCE 
COMPANY LTD - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada, Cargo: Procuradora. SWISS RE 
REINSURANCE HOLDING COMPANY LTD - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada, Cargo: 
Procuradora. JUCESP nº 346.666/20-0 em 28/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada 7 de julho de 2020
Data, Hora e Local: Aos 7 (sete) dias do mês de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da 
Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 8º andar, Parte A, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-001. Convocação e Presença: Em virtude da presença 
dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
constantes no Livro de Presença de Acionistas, a convocação foi dispensada nos termos do disposto 
no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 
Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo Corrias; e Secretária: Sra. Priscila Costa Russo. 
Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: (1) eleição de Diretora sem 
Designação Específica; e (2) redesignação das funções a serem ocupadas pelos membros da 
Diretoria da Companhia. Deliberações: Na conformidade da Ordem, as seguintes deliberações 
foram tomadas, por unanimidade de votos: (1) eleger a Sra. Fernanda Graziani, brasileira, casada, 
contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 20.052.796-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob 
nº 182.791.058-59, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inclusive 
para fins do disposto no parágrafo 2 do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, com endereço comercial na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3064, 8º andar, Parte A, CEP 01451-001, na mesma cidade, para o 
cargo de Diretora sem Designação Específica, com mandato até 31 de março de 2021. A diretora ora 
eleita, declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração 
da Companhia, e nem foi condenada, ou está sob efeitos de condenação por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, fé pública ou a 
propriedade, ou condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos. Ademais, a diretora ora eleita é empossada em seu cargo mediante a assinatura do 
respectivo Termo de Posse. A diretora ora eleita declara que conduzirá a administração da Companhia 
de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no Estatuto Social da Companhia; 
(2) redesignar as funções a serem ocupadas pelos membros da Diretoria, conforme segue: (2.1) o Sr. 
Frederico Santana Knapp, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.777.347-7 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 272.625.138-26, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, exercerá, cumulativamente, o cargo de Diretor Presidente da Companhia 
e a função de (i) Diretor Responsável pelos Controles Internos, nos termos da Circular SUSEP nº 
249/04; (ii) Diretor Responsável pelos Controles Internos específicos para a prevenção contra 
fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344/07; e (iii) Diretor Responsável pelo cumprimento da 
Lei nº 9.613/98, nos termos das Circulares SUSEP nos 234/03 e 445/12. (2.2) o Sr. Fábio Arturo 
Corrias, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 2.793.277-1 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 033.687.088-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, exercerá, cumulativamente, o cargo de Diretor sem designação específica e a função 
de (i) Diretor Responsável pelas Relações com a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; 
(ii) Diretor Responsável Técnico, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP 321/15; 
(iii) Diretor Responsável pelo registro de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos, nos 
termos da Resolução CNSP nº 143/05; (iv) Diretor Técnico responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15; 
e (v) Diretor responsável pelo cumprimento dos registros de operações. (2.3) a Sra. Fernanda 
Graziani, brasileira, casada, contadora, portador da cédula de identidade RG nº 20.052.796-4 SSP/
SP e inscrita no CPF/MF sob nº 182.791.058-59, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, exercerá, cumulativamente, o cargo de Diretora sem designação específica e a 
função de (i) Diretora Responsável Administrativo-Financeiro; e (ii) Diretora Técnica responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e 
auditoria independente, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual foi lavrada 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.  
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 7 de julho de 2020. 
Mesa: Fabio Arturo Corrias - Presidente; Priscila Costa Russo - Secretária. Acionistas Presentes: 
SWISS REINSURANCE COMPANY LTD - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada  - Cargo: 
Procurador; SWISS RE REINSURANCE HOLDING COMPANY LTD - Por: Beatriz de Moura Campos 
Mello Almada - Cargo: Procurador. Diretora eleita: Fernanda Graziani. JUCESP nº 491.154/20-3 em 
23/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Bolsonaro diz que objetivo da CPI
da pandemia é desgastar governo
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O presidente Jair Bolsonaro
criticou  na sexta-feira (9) a deci-
são do ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís Rober-
to Barroso que determinou a aber-
tura de uma comissão parlamen-
tar de inquérito (CPI) no Senado
para investigar eventuais omis-
sões do governo federal no com-
bate à pandemia de covid-19.

Na noite de quinta-feira (8),
Barroso atendeu ao pedido de
liminar feito pelos senadores
Jorge Kajuru (GO) e Alessandro
Vieira (SE), ambos do Cidadania.
Os parlamentares alegaram su-
posta omissão da Casa na insta-

lação da CPI, diante do requeri-
mento com assinaturas suficien-
tes de senadores para abertura
da comissão.

Pela manhã, ao conversar com
apoiadores na entrada do Palá-
cio da Alvorada, o presidente
disse que o objetivo da CPI é
desgastar o governo federal.

“A CPI não é para apurar des-
vios de recursos de governado-
res, é para apurar, segundo está
na ementa do pedido de CPI,
omissões do governo federal, ou
seja, uma jogadinha casada Bar-
roso-bancada de esquerda no
Senado para desgastar o gover-

no. Eles não querem saber do que
aconteceu com os bilhões desvi-
ados por alguns governadores e
alguns poucos prefeitos tam-
bém”, disse. “Lá dentro do Sena-
do tem processo de impeachment
contra ministro do Supremo Tri-
bunal Federal. Quero saber se o
Barroso vai ter coragem moral de
mandar instalar esse processo de
impeachment também. Pelo que
me parece falta coragem moral
para Barroso e sobra ativismo ju-
dicial”, acrescentou.

Em nota oficial divulgada à
imprensa no início da tarde, o
Supremo declarou que as deci-

sões da Corte são tomadas de
acordo com a Constituição e leis
e que questionamentos contra
essas medidas devem ser feitas
pelas vias recursais.

“O Supremo Tribunal Fede-
ral reitera que os ministros que
compõem a Corte tomam deci-
sões conforme a Constituição e
as leis e que, dentro do estado
democrático de direito, questio-
namentos a elas devem ser fei-
tos nas vias recursais próprias,
contribuindo para que o espíri-
to republicano prevaleça em
nosso país”, diz a nota. (Agen-
cia  Brasil)

Março fecha com dois novos
 recordes nos portos do Paraná

O dólar voltou a aproximar-
se de R$ 5,70 num dia marcado
por tensões em torno dos vetos
no orçamento. A bolsa de valo-
res recuou levemente, depois de
duas altas seguidas.

O dólar comercial encerrou a
sexta-feira (9) vendido a R$
5,675, com alta de R$ 0,101
(+1,81%). A cotação operou em
alta durante toda a sessão, mas
intensificou o ritmo de alta du-
rante a tarde. Apesar da alta de
sexta-feira, a divisa acumulou
queda de 0,81% na semana.

No mercado de ações, o dia
teve perdas. O índice Iboves-
pa, da B3, fechou aos 117.670
pontos, com recuo de 0,54%.
O indicador chegou a ensaiar
uma alta no início da tarde,
mas consolidou a tendência

Dólar sobe para R$ 5,67, mas
cai 0,81% na semana

de queda nas horas finais de ne-
gociação. Na semana, o índice
subiu 2,28%.

Num dia de otimismo nos
mercados internacionais, as
tensões domésticas dominaram
as negociações. O dólar subiu
em todo o planeta, mas a valori-
zação foi mais forte no Brasil em
meio às negociações em torno
dos vetos ao Orçamento Geral
da União de 2021.

Aprovado com despesas obri-
gatórias subestimadas em R$ 26,45
bilhões, o orçamento destinou es-
ses recursos a emendas parlamen-
tares impositivas. A equipe econô-
mica recomendou que o presiden-
te Jair Bolsonaro vete alguns pon-
tos, mas setores do Congresso
pressionam pela sanção completa.
(Agencia Brasil)

Brasil e países pedem ação
 da OMC para comprar e

distribuir vacinas
O Brasil se uniu a um grupo de

países em uma iniciativa para que a
Organização Mundial do Comércio
(OMC) participe de negociações
para ampliar a produção e melhorar
a distribuição de vacinas contra a
covid-19. O pedido é direcionado à
diretora-geral da OMC, Ngozi Okon-
jo-Iweala, e demanda que a entida-
de atue como mediadora no conta-
to entre governos de países e fabri-
cantes e desenvolvedores de vaci-
nas e equipamentos médicos.

Segundo os países proponen-
tes, esses contatos teriam como
objetivo identificar as capacidades
de produção e promover o seu uso,
facilitar acordos de aquisição e
transferência de tecnologia e resol-
ver de forma consensual problemas
associados a barreiras comerciais
na produção e distribuição de imu-
nizantes.  

Além do Brasil, fazem parte da
ação Austrália, Canadá, Chile, Co-
lômbia, Equador, Nova Zelândia,
Noruega e Turquia. O anúncio foi
feito por nota dos ministérios da
Economia, Saúde, das Relações Ex-

teriores e da Ciência, Tecnologia e
Inovação.

“É importante notar, finalmen-
te, que todos os países-membros
da OMC – o Brasil incluído – estão
habilitados pelo Acordo TRIPS
[acordo internacional sobre propri-
edade intelectual] a decretar o licen-
ciamento compulsório de patentes
como forma de atender a imperati-
vos de ordem pública, modalidade
prevista na legislação nacional. A
legislação brasileira está plenamen-
te em linha com o Acordo TRIPS e
contém todos os dispositivos para
estimular a inovação, a transferên-
cia de tecnologia e as variadas mo-
dalidades de acordos de licencia-
mento”, conclui a nota.

Nesta semana, o Senado deba-
teu o Projeto de Lei Nº 12 de 2021,
que prevê a quebra de patentes para
vacinas contra covid-19, em um sis-
tema de suspensão temporária em
função da emergência da pandemia.
A pedido do governo, o presidente
da Casa, senador Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), retirou a proposta de
pauta. (Agencia Brasil)

Os portos do Paraná fecha-
ram o primeiro trimestre com
dois novos recordes. No últi-
mo mês, juntos, os terminais
de Paranaguá e Antonina re-
gistraram o melhor março da
história em volume movimen-
tado. Foram 5.622.705 tonela-
das de cargas, entre importa-
ção e exportação. O volume é
7% maior que o registrado no
mesmo mês de 2020 (5.235.158
toneladas).

Novo marco também foi
consolidado na quantidade de
caminhões que passaram pelo
Pátio de Triagem: 59.611 veí-
culos, em 31 dias.

De acordo com Garcia,
neste segundo ano de pande-
mia, como os demais portos
brasileiros, os portos de Para-
naguá e Antonina aprenderam
a lidar com a Covid-19, de
modo a conseguir seguir com
as operações. “Nos estrutura-
mos ao longo de todo o ano
passado para seguir operan-
do com segurança aos traba-
lhadores, atendendo toda a
cadeia logística, de todos os
nossos segmentos”, comenta
Garcia, Diretor Presidente da
Empresa Pública Portos do PR.

Segundo ele, o atraso da
chegada da soja do campo

para o porto nestes primeiros
meses de 2021, em decorrên-
cia de questões climáticas,
não deve afetar a movimenta-
ção ao longo do ano. “A nos-
sa matriz só se deslocou no
tempo. Estamos acostumados
a operar com esses picos”, diz.

O deslocamento pode pro-
vocar um encontro do escoa-
mento da soja com a chegada
da safrinha do milho. “Nossos
terminais, altamente especiali-
zados, têm condições operaci-
onais de atender essa deman-
da sem conflitos, em especial
porque toda a chegada dos ca-
minhões e vagões é coordena-
da pela Autoridade Portuária,
com muita eficiência. As pers-
pectivas são muito boas”, des-
taca o diretor-presidente.

Do total de 5.622.705 tone-
ladas movimentadas nos 31
dias de março, 68,4% foram
cargas  de  exportação –
3.847.174 toneladas. O volume
foi 3% maior que as 3.738.289
toneladas registradas na ex-
portação do mesmo mês de
2020. Os outros 31,6% foram
das importações que soma-
ram, no mês, 1.775.531 tonela-
das. A alta registrada em rela-
ção ao volume de carga em
março de 2020 – com 1.496.869

toneladas – foi de 18,6%.
Nos três primeiros meses

do ano, os portos de Parana-
guá e Antonina movimentaram
12.869.820 toneladas de car-
gas, nos dois sentidos do co-
mércio. Comparado com as
12.545.180 toneladas registra-
das no mesmo período do ano
passado, a alta registrada no
trimestre foi de 3%.

Em março, 59.611 cami-
nhões passaram pelo Pátio de
Triagem, antes de descarregar
os granéis para exportação
pelo Porto de Paranaguá. O
novo recorde supera em 1.112
veículos o maior movimento já
registrado, que foi de abril de
2020, com 58.499 caminhões
passando pelo local.

Também está maior, neste
ano, a descarga ferroviária no
Porto de Paranaguá. No últi-
mo mês de março, 19.235 va-
gões descarregaram 1.055.085
toneladas de açúcar , carga em
contêineres, celulose, farelo
de soja, milho, soja, óleo ve-
getal e biodiesel. O volume foi
53,8% maior que o registrado
no mesmo mês de 2020.

No trimestre, foram 36.991
vagões  descarregando
1.977.247 toneladas dos pro-
dutos – 12,1% a mais que em

2020,  no período,  quando
33.840 vagões descarregaram
1.762.564 toneladas de cargas.

Tanto no mês, quanto no
trimestre, os destaques entre
os produtos exportados que
mais cresceram em movimen-
tação na comparação entre
2020 e 2021 foram açúcar (cres-
cimento de 63% no mês e 98%
no acumulado de janeiro a
março) e carga geral (12% no
mês e 1% no trimestre). Na
importação, as principais altas
foram nos fertilizantes (au-
mento de 10% no mês e 8% no
acumulado) e carga geral (59%
no mês e 32% no trimestre).

Considerando as importa-
ções e exportações, a quanti-
dade de contêineres movimen-
tada pelo Porto de Paranaguá
também registrou alta, no mês
e no trimestre. Em março, nes-
te ano, foram 44.579 contêine-
res movimentados – 13,7% a
mais que as 39.202 unidades
registradas no ano passado.
No trimestre, a alta foi de 4%,
comparando os 220.097 TEUs
(unidades específicas, equi-
valentes a contêineres de 20
pés) movimentados neste ano
com os 211.563 TEUs registra-
dos de janeiro a março do ano
passado. (AENPR)

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
O Conselho de Administração da Ambipar Participações e Empreendimentos S/A convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º da Instrução CVM nº
481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), no dia 30 de abril de 2021, às 15:30 horas, por meio da Plataforma Teams (“Plataforma Digital”), 
a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: I. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração 
e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2020; III. Fixação da remuneração dos 
administradores para o exercício 2021. Considerando os efeitos da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus) no Brasil e as medidas das 
autoridades sanitárias e governamentais para o enfrentamento da pandemia, especialmente quanto à restrição de circulação e reunião de pessoas, 
a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser: (a) via Boletim de
Voto a Distância, cujo modelo está disponibilizado aos acionistas nos endereços eletrônicos da Companhia (https://ri.ambipar.com/) e da CVM 
(http://www.cvm.gov.br); (b) via Plataforma Digital, que poderá ser acessada pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos termos 
do artigo 21-C, §§ 2º e 3º da ICVM 481, caso em que o acionista poderá (i) simplesmente participar da Assembleia, tenha ou não enviado o Boletim; 
ou (ii) participar e votar na Assembleia, situação em que as instruções de voto porventura enviadas anteriormente por meio do Boletim pelo acionista
serão desconsideradas, prevalecendo o voto proferido via Plataforma Digital. A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser 
feita nos termos do artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme aplicável. A Companhia informa aos acionistas 
que desejarem participar desta Assembleia que as instruções para acesso à Plataforma Digital e/ou envio do Boletim de Voto a Distância, nos
termos da ICVM nº 481, constam da Proposta da Administração e no Manual para Participação do Acionista na Assembleia. Para participar da 
Assembleia por meio da Plataforma Digital o acionista deve enviar solicitação à Companhia para o e-mail ri@ambipar.com, com antecedência de 
até 5 (cinco) dias antes da sua realização, ou seja, até às 15:30 hs - horário de Brasília - do dia 25 de abril de 2021, a qual deverá estar devidamente 
acompanhada dos seguintes documentos: Pessoa Física: (a) identificação válida com foto (cópia original ou certificada) do acionista. Os seguintes 
documentos podem ser apresentados: (i) Carteira de Identidade (RG); (ii) Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE); (iii) Passaporte; (iv) Cartão 
de Associação Profissional aceito como identificação para fins legais (por exemplo, OAB, CRM, CRC, CREA); ou (v) Carteira de Motorista (CNH); 
(b) comprovante de propriedade de ações emitidas pela Petrobras, emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante; e (c) indicação de 
e-mail para recebimento de convite individual para acesso à Plataforma Digital e consequente participação na Assembleia. Pessoa Jurídica ou 
Entidade Legal: (a) identificação válida com foto do representante legal (cópia original ou certificada). Os seguintes documentos podem ser 
enviados (i) Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE); (ii) Passaporte; (iii) Cartão de Associação Profissional
aceito como identificação para fins legais (por exemplo, OAB, CRM, CRC, CREA); ou (iv) Carteira de Motorista (CNH); (b) documentos que 
comprovem representação, incluindo a nomeação por procuração e cópia dos documentos de qualificação profissional e da ata da eleição dos 
conselheiros; e, no caso de fundo de investimento, cópias de (i) estatuto do fundo em vigor; (ii) os documentos de qualificação profissional de seu 
conselheiro ou administrador, conforme o caso; e (iii) a ata da eleição de tais conselheiros. Se esses documentos estiverem em um idioma
estrangeiro, deverão ser traduzidos para o português por um tradutor juramentado, mas não será necessária a notarização e a consularização. 
Os documentos em inglês e espanhol não precisam ser traduzidos; (c) comprovante de propriedade de ações emitidas pela Ambipar, emitido 
pela instituição financeira depositária ou custodiante; e (d) indicação de e-mail para recebimento de convite individual para acesso à Plataforma
Digital e consequente participação na Assembleia. O exercício do direito de voto no caso do empréstimo de ações ficará a cargo do tomador do 
empréstimo, exceto se o contrato firmado entre as partes dispuser de forma diversa. A despeito da possibilidade de participação via Plataforma 
Digital, a Ambipar recomenda aos acionistas a adoção do Boletim de Voto a Distância. Encontra-se à disposição dos acionistas, nos endereços
eletrônicos da Companhia (https://ri.ambipar.com/) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (http://www.cvm.gov.br), toda a documentação 
pertinente às matérias que serão deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, nos termos da ICVM nº 481. São Paulo, 30 de março de 2021.
Tercio Borlenghi Junior - Presidente do Conselho de Administração.
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CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 
DA 3ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 3ª Emissão da CIBRASEC – 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a 
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 03 
de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado 
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” 
da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio 
Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de 
acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação 
Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus 
respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@
isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefi duciario@vortx.com.br).  
Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão 
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou 
abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.  

São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 
DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da CIBRASEC 
- COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a 
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação 
em 06 de maio de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uni-
fi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme de-
talhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 
22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Pa-
trimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço 
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamen-
te seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 
48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora 
(gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos compro-
batórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer repre-
sentar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono ban-
cário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 

São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 
DA 3ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 3ª Emissão da CIBRASEC 
- COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a 
VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 
06 de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi ca-
da de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme deta-
lhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 
22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Pa-
trimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço 
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamen-
te seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 
48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora 
(gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefi duciario@
vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares 
dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi r-
ma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 

São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 6ª Emissão da ISEC SECURI-
TIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reu-
nir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 10 de maio de 2021 às 15:00 ho-
ras, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de co-
nexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de 
forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela 
Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão partici-
par aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com ante-
cedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os en-
dereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.
com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA 
poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhe-
cida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.  

São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 3ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUI-
DORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convida-
dos a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 10 de maio de 2021 às 
10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, 
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG 
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado 
oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que so-
mente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de 
representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a 
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ger1.
agente@oliveiratrust.com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das 
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou par-
ticular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.  

São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série

da 2ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são 
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 07 de maio de 
2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação 
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM 
nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da 
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. 
A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado 
oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que 
somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios 
de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para 
a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário 
(assembleias@pentagonotrustee.com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da 
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou 
particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.  

São Paulo, 09 de abril de 2021. - Isec Securitizadora S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª 

SÉRIE DA 12ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 12ª Emissão da 
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 12 de 
maio de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unificada de 
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado 
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 
item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do 
Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos 
ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, 
cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da 
plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que 
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência 
mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os 
endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (fiducario@commcor.com.
br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos 
CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.

São Paulo, 09 de abril de 2021. - ISEC SECURITIZADORA S.A.

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 9ª, 10ª E 11ª SÉ-
RIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 9ª, 10ª e 11ª séries da 1ª Emissão 
da CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, res-
pectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em pri-
meira convocação em 05 de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emis-
sora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos 
termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações 
Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, 
cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminha-
rem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, prefe-
rencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrôni-
cos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Docu-
mentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão 
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, 
ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 

São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 6ª Série

da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 6ª série da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se 
reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 03 de maio de 2021 às 10:00 
horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de 
conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada 
de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente 
pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão 
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com 
antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para 
os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com 
cópia para agentefi duciario@vortx.com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da 
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou 
particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.  

São Paulo, 09 de abril de 2021. Isec Securitizadora S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 

DA 9ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 9ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a 
se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 11 de maio de 2021 às 15:00 
horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de 
conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada 
de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente 
pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão 
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, 
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, 
para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (fi duciário@commcor.
com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos 
CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma 
reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.

São Paulo, 09 de abril de 2021. - ISEC SECURITIZADORA S.A.

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 1ª Emissão da CIBRASEC 
– COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação 
em 04 de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme 
detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do 
artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras 
do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço 
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente 
seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@
isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefi duciario@vortx.com.br).  
Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão 
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou 
abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.  

São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 8ª Emissão da ISEC SECU-
RITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO-
RA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados 
a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 11 de maio de 2021 às 
10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, 
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG 
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado 
oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que so-
mente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de 
representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a 
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ger1.
agente@oliveiratrust.com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das 
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou par-
ticular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 

São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 7ª E 8ª SÉRIES 
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 7ª e 8ª séries da 1ª Emissão da CI-
BRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectiva-
mente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os re-
presentantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira 
convocação em 05 de maio de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da pla-
taforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, 
conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos ter-
mos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Fi-
nanceiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, 
cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminha-
rem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, prefe-
rencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrôni-
cos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Docu-
mentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão 
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, 
ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 

São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série 

da 7ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se 
reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 07 de maio de 2021 às 10:00 
horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de 
conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada 
de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente 
pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão 
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com 
antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para 
os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com 
cópia para agentefi duciario@vortx.com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da 
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou 
particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.  

São Paulo, 09 de abril de 2021. - Isec Securitizadora S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS

1ª E 2ª SÉRIES DA 14ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 14ª Emissão da 
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 12 de 
maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado 
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 
item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do 
Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos 
ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo 
endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que 
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência 
mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os 
endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ger1.agente@oliveiratrust.
com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos 
CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma 
reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.

São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
CNPJ/ME Nº: 32.023.336/0001-66 - NIRE: 35.300.528.085

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, 

da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A. 
A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.023.336/0001-66 (“Emissora”), pelo 
presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 7.3. da Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada, da Travessia 
Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., celebrada em 23 de novembro de 2019, conforme aditada de tempos em tempos 
(“Escritura de Emissão de Debêntures”), entre a Emissora, Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 06.276.203/0001-91), 
Sociedade Grand Vivant Participações S.A. (CNPJ nº 09.515.562/0001-42), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (2) (CNPJ nº 
06.276.203/0002-72), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (3) (CNPJ nº 06.276.203/0003-53), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. 
(4) (CNPJ nº 06.276.203/0004-34), PJ PB Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 19.248.260/0001-09), Pobre Luis Restaurante Grill Ltda. 
(CNPJ nº 13.127.098/0001-94), Restaurante e Grill Valgol Ltda. (CNPJ nº 15.069.120/0001-12), Mirador PJ Restaurante Grill Ltda. 
(CNPJ nº 16.745.934/0001-92), Marrob Restaurante Grill Nordeste Ltda. (CNPJ nº 15.607.702/0001-05), Restaurante e Bar 
Melfer Ltda. (CNPJ nº 15.544.867/0001-85), Restaurante e Bar Melfer Ltda. (2) (CNPJ nº 15.544.867/0002-66), Cristiano Petrus 
Melles (CPF nº 032.236.516-32) (em conjunto, os “Fiadores”) e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na 
qualidade de agente fi duciário dos debenturistas (“Agente Fiduciário”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), convoca 
os senhores titulares das Debêntures (“Titulares de Debêntures” ou “Debenturistas”), a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Debenturistas (“Assembleia”), a realizar-se no dia 19 de abril de 2021, às 15 horas. Nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 
de maio de 2020 (“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, 
conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  (i) Alteração das datas e 
percentuais de pagamento de amortização de principal e da remuneração das CCB que lastreiam as Debêntures e, 
consequentemente, a alteração das datas e percentuais de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário e dos Juros 
Remuneratórios das Debêntures, conforme novo cronograma a ser discutido e aprovado em Assembleia;  (ii) Contratação de 
assessor jurídico, a ser remunerado com os recursos decorrentes do pagamento das CCB e das garantias, inclusive do Fundo 
de Reserva, de forma a preparar ou revisar, conforme o caso, os aditamentos aos Documentos da Operação necessários a 
refl etir a implementação das deliberações da Assembleia; e (iii) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, 
a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se 
limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras 
maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido na Escritura de Emissão de Debêntures, salvo se conceituado de forma 
diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será 
disponibilizado por correio eletrônico aos Debenturistas, previamente à realização da Assembleia, àqueles que 
enviarem solicitação por correio eletrônico para ri@grupotravessia.com.br e agentefi duciario@vortx.
com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente 
com cópias dos documentos de identifi cação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Debenturistas 
devidamente assinados ou com certifi cação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica em plataforma específi ca 
para a prática de tal ato, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Debenturistas deverão acessar 
o link de acesso a reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identifi car-
se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a 
Emissora possa identifi car e permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em 
ata dos Debenturistas presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas 
por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado digital em plataforma específi ca para a prática de tal ato; sem prejuízo, os 
Debenturistas presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou 
certifi cado digital em plataforma específi ca para a prática de tal ato, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente 
Fiduciário. São Paulo, 08 de abril de 2021. Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013394-44.2013.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de
São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
LONTMAR S/A, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JOSÉ
NAKANDAKARI JUNIOR, alegando em síntese:Faz saber que a Lotmar S/A (empresa constituída conforme
as leis uruguaias, demais dados ignorados), que José Nakandakari Junior CPF: 094.143.738-88 ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C.C. Indenização por Danos Morais com Pedido de
Antecipação de Tutela, Procedimento Comum, em face de Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP,
Janete Buffara de Freitas CPF: 051.186.618-62, Neyde Nieto dos Santos CPF: 259.756.828-86, BDF
Empreendimentos e Participações Ltda CNPJ: 02.520.235/0001-30, S. Petróleo Consultoria Ltda CNPJ:
02.898.494/0001-07 e Lontmar S/A, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre o
requerente e as sociedades requeridas: 1) Lontmar S/A, 2) S. Petróleo Consultoria Ltda e 3) BDF
Empreendimentos e Participações Ltda, tornando nulos os atos de constituição do autor como administrador
da Lontmar S/A, bem como as alterações contratuais das empresas S. Petróleo Consultoria Ltda e BDF
Empreendimentos e Participações Ltda onde o nome do autor foi indevidamente utilizado, condenando as
requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais suportados pelo requerente e ao pagamento das
custas processuais e honorárias advocatícios. Estando a requerida em lugar ignorado, expedes edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11/12/201. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2020. 10 e 13/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018832-71.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone de
Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA PEREIRA BARBAS,
Brasileira, Solteira, RG 208629294, CPF 341.489.668-06, com endereço à Rua Paranhos Pederneira, 200,
Vila Leonor, CEP 02078-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Pró Ensino Sociedade Civil Ltda - Epp, objetivando o recebimento de R$ 10.973,26 (Junho/2017),
representada pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2021. 10 e 13/04

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002838-23.2019.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Est ado de São Paulo, Dr(a). Maria Cláudia
Bedotti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vanessa Silva de Oliveira CPF: 342.110.598-74, que Fundação de
Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade
Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 38.381,01
(Fevereiro/2019), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
firmado entre as partes em 01/02/2016, renovado automaticamente até 2018. Estando a requerida em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da
Lei. São Paulo, aos 05 de abril de 2021. 10 e 13/04

4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1032615-62.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER
a(o) TRIPADVISOR CONSULTORIA EM PUBLICIDADE DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ
19.432.675/0001- 38, que GIUSEPPE CLAUDIO FAGOTTI e SANDRA REGINA TORTORIELLO FAGOTTI,
lhes ajuizou ação pelo Procedimento Comum, tendo em vista a contratação de pacote de viagem com destino
a Itália para si e familiares, em que a prestação de serviço restou defeituosa tendo em vista o cancelamento
da visitação ao Coliseu dentre outros transtornos. Requereu a condenação da requerida em danos morais
no impo rte de R$ 25.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Encontrando-se
a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo-SP

J- 09 e 10/04.
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ABC  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA 
CNPJ/MF Nº 45.884.582/0001-54 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL, ELEIÇÃO DE DIRETORIA, 

CONSELHO CONSULTIVO, CONSELHO FISCAL E BENFEITORES - Biênio 2021-2023 
 
A Presidente da ABC  Associação Brasileira de Cosmetologia, Sra. Vânia Rodrigues Leite e 
Silva, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, faz saber a todos 
os seus associados que realizar-se-á em 20 de abril de 2021, às 16:00, de forma virtual pelo 
link abaixo e enviado por e-mail para todos seus associados, a Assembleia Geral Ordinária, 
prevista no Capítulo IV do Estatuto, bem como ELEIÇÃO da Diretoria e Conselhos para o 
Biênio 2021-2023. A Diretoria eleita tomará posse oficialmente no primeiro dia de maio de 
2021. 
 
A Assembleia Geral será regida pela seguinte pauta: 
1. Eleição da Diretoria e Conselhos para o Biênio 2021-2023, tendo por candidata a chapa 
única, JUNTOS PARA O CRESCIMENTO DA COSMETOLOGIA, com a respectiva 
composição: 
 
DIRETORIA: 
 
Paulo Sergio Sevilha                                   Presidente 
Enilce Maurano Oetterer                             Vice-Presidente Administrativo e Financeiro 
Alberto Keidi Kurebayashi                           Vice-Presidente Técnico 
João Alberto Hansen                                   Vice-Presidente Regulatório 
Edison Takechi Nakayama                          Diretor Administrativo/ Financeiro 
Ana Carolina H. Ribeiro Machado               Diretor Técnico 
Mara Augusto                                              Diretor Regulatório  
 
CONSELHO CONSULTIVO: 
 
PRESIDENTE DOS CONSELHOS: Vânia Rodrigues Leite e Silva 
Titulares/Efetivos: César Augusto Yamaguichi Tsukuda, Jadir Nunes, Maria Rita Pereira 
Lemos de Resende, Ricardo Pedro, Silas Arandas Monteiro e Silva, Luciene Baptista Bastos. 
 
BENFEITORES: Solabiá Biotecnologia Ltda. e Cosmotec International Especialidades 
Cosméticas Ltda. 
 
CONSELHO FISCAL: 
 
Titulares/Efetivos: Antonio Celso da Silva, Joãosinho Angelo Di Domenico, Célio Takashi 
Higuchi, Luiz Ricardo Marinello, Ricardo Azzini Gonçalves, Sebastião Donizetti Gonçalves. 
 
BENFEITORES: Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. e AQIA Química Inovativa Ltda. 
 
De acordo com o disposto Estatuto Social, serão aceitos votos eletrônicos e somente sócios 
que estejam quites com suas contribuições têm direito a voto. 
 

Link de acesso para a Assembleia Geral: 
https://zoom.us/meeting/register/tJIkdOqrrjsiEt2OPH8ZijAmXOJ2c0apaEkK 

 
E, para que todos os associados tomem conhecimento, é publicado o presente Edital. 
 
 

São Paulo, 06 de abril de 2021. 
 

Vânia Rodrigues Leite e Silva 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA  ABC 

Presidente 2019-2021 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0088922-81.2018.8.26.0100 
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 Sérgio Luiz 
Mendes, que Banco Daycoval S/A ajuizou incidente de desconsideração de personalidade 
jurídica da executada Construtora Jalk Ltda. CNPJ19.907.096/0001-02, incluindo os 
sócios Jasa Construtora S/A CNPJ02.226.669/0001-21, Jose Augusto Silveira de Alkmim,  
CPF 048.555.406-25, Giancarlo Andre Rossetti, CPF 501.294.226-49, Sergio Luiz Mendes Cruz, 
CPF 406.645.626-04, no pólo passivo da presente ação. Estando os sócios da executada em lugar 

requeiram as provas cabíveis (art. 135 do CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.                               B 10 e 13/04
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Fupresa S.A.
CNPJ 62.576.327/0001-63 

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos Encerrados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$)

Diretoria
Paulo Roberto Rodrigues Butori - Diretor Superintendente
Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Diretor de Operações

Sidnei da Silva Leal - Contador - CRC SP 1SP 328000/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
A) Contexto Operacional: As atividades da empresa compreendem, basi-
camente, à fundição pelo processo de microfusão e ao comércio,  importação 
de matérias-primas e exportação de peças de metais ferrosos e não ferro-
sos. B) Principais Práticas Contábeis: 1. As demonstrações financeiras 
refletem os termos das Leis 6.404/76, 1.638/07 e 11.941/09. 2. O resultado 
inclui os efeitos das variações cambiais e atualizações monetárias de crédi-
tos e obrigações, acrescidos dos juros de mora no caso dos parcelamentos 
fiscais. 3. Estoques: estão avaliados ao custo médio de aquisição ou 
produção, inferiores ao valor de realização. 2020 2019
Produtos Acabados 3.711.320 3.995.757
Produtos em Elaboração 5.376.662 3.730.700
Matéria-prima e Materiais Auxiliares 1.574.184 1.552.967
Materiais de Manutenção e Consumo 1.185.231 1.200.083
Saldo 11.847.397 10.479.507
4. Outros Créditos: 2020 2019
Adiantamentos/mútuos/Outros Créditos 904.656 438.241
Impostos Recuperáveis 3.598.786 7.359.006

4.503.442 7.797.247
5. Realizável a Longo Prazo: 2020 2019
Impostos Compensáveis 7.314.796 3.502.871
Depósitos/Valores Judiciais 1.038.080 873.656
Créditos com Acionistas 3.299.282 3.206.135
Despesas Antecipadas (nota E) 297.574 445.733

11.949.732 8.028.395
6. Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição corrigido monetaria-
mente e deduzido das depreciações acumuladas, as quais são calculadas 
pelo método linear, com base na vida útil provável dos bens.

Taxa depreciação 2020 2019
Terrenos 0% – 666.801
Edifícios e Benfeitorias 4% 3.293.278 3.293.278
Instalações 10% 792.117 792.117
Móveis e Utensílios 10% 547.240 538.984
Veículos 20% 259.096 259.096
Máquinas e Equipamentos 10% 18.958.267 18.521.957
Equipamentos de
Informática/Comunicação 20% 655.905 621.940

Depreciação Acumulada (20.896.369) (20.219.534)
Imobilizado em Andamento – –
Saldo 4.276.336 4.474.640

Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo/Ativo Circulante 32.245.319 32.383.729
Caixa e Bancos (nota C) 290.353 1.525.515
Clientes (nota D) 15.594.194 12.570.836
Outros Créditos (nota B-4) 4.503.442 7.797.247
Estoques (nota B-3) 11.847.397 10.479.507
Despesas Antecipadas (nota E) 9.933 10.624
Não Circulante 16.317.010 12.548.413
Realizável a Longo Prazo (notas B-5 e E) 11.949.732 8.028.395
Intangível 90.942 45.378
Imobilizado (nota B-6) 4.276.336 4.474.640
Total do Ativo 48.562.329 44.932.142

Balanço Patrimonial 2020 2019
Passivo/Passivo Circulante 33.100.892 25.343.158
Fornecedores 3.599.587 4.801.855
Financiamentos (nota F) 23.954.175 15.402.317
Salários e Obrigações Sociais (nota H) 2.459.857 2.654.806
Obrigações Tributárias (notas G e B-2) 1.631.039 1.546.301
Outras Contas a Pagar 1.456.233 937.879
Passivo não Circulante 6.388.048 8.117.730
Financiamentos (nota F) 847.791 –
Obrigações Tributárias (notas G e B-2) 1.493.842 4.229.061
Provisão Contingências Trabalhistas (nota H) 4.046.415 3.888.669
Patrimônio Líquido 9.073.389 11.471.254
Capital Social (nota I) 39.028.200 39.028.200
Ações em Tesouraria (144.737) (144.737)
Reserva de Reavaliação 305.591 392.791
Prejuízo Acumulado (26.928.277) (24.209.638)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (3.187.388) (3.595.362)
Total do Passivo 48.562.329 44.932.142

Demonstrativo do Resultado do Exercício 2020 2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços 58.757.192 64.561.089
Deduções Receita Bruta de Vendas e Serviços
Devoluções e Impostos sobre
 as Vendas e Serviços (7.144.579) (6.994.972)
Receita Líquida de Vendas 51.612.614 57.566.118
Custos dos Produtos e Serviços Vendidos (36.280.051) (50.074.726)
Lucro (Prejuízo) Bruto 15.332.563 7.491.392
Despesas Operacionais (7.867.781) (9.463.256)
De Vendas (2.598.576) (2.995.808)
Gerais e Administrativas (5.269.205) (6.467.448)
Lucro (Prejuízo) antes Adição
 Resultado Financeiro Líquido 7.464.782 (1.971.863)
Resultado Financeiro Líquido (11.692.829) (2.245.835)
Outros Resultados Operacionais – 61.353
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ/CSLL (4.228.048) (4.156.345)
(Provisão) Reversão para CSLL – –
CSLL Diferida sobre Prejuízo do Exercício 275.469 148.496
Lucro (Prejuízo) após Provisão da CSLL (3.952.579) (4.007.850)
(Provisão) Reversão para IRPJ – –
IRPJ Diferido sobre Prejuízo do Exercício 765.191 412.488
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (3.187.388) (3.595.362)

Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido Capital 

Social

Adiantamento
para Aumento 

de Capital
Ações em 

Tesouraria
Avaliação 

Patrimonial
Reserva de 

Reavaliação

Lucros/
Prejuízos 

Acumulados
Resultado 

do Período Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 39.028.200 – (144.737) – 479.992 (25.767.674) 630.856 14.226.637
Transferências – – – – (87.201) 718.056 (630.856) –
Ajuste Líquido de Exercícios Anteriores – – – – – 839.979 – 839.979
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício – – – – – – (3.595.362) (3.595.362)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 39.028.200 – (144.737) – 392.791 (24.209.638) (3.595.362) 11.471.254
Transferências – – – – (87.201) (3.508.161) 3.595.362 –
Ajuste Líquido de Exercícios Anteriores – – – – – 789.522 – 789.522
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício – – – – – – (3.187.388) (3.187.388)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 39.028.200 – (144.737) – 305.591 (26.928.277) (3.187.388) 9.073.389

Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2020 2019
Atividade Operacional
 (Resultado do Período) (3.187.388) (3.595.362)
 Depreciações e Amortizações 721.816 625.557

(2.465.572) (2.969.805)
Aumento (Redução) em Contas Patrimoniais
 Nas Duplicatas a Receber 3.023.357 (5.796.790)
 Nos Créditos a Receber 775.691 4.820.796
 Nos Estoques 1.367.891 (3.369.860)
 Nas Despesas Antecipadas (148.850) (156.353)
 Nos Fornecedores 1.202.268 1.085.392
 Nos Financiamentos a Curto Prazo (8.551.858) (286.146)
 Nos Financiamentos a Longo Prazo (847.791) 33.500
 Nas Obrigações Tributárias a Curto Prazo (84.738) 351.827
 Nas Obrigações Tributárias de Longo Prazo 2.735.219 1.435.149
 Nas Obrigações Sociais 194.949 (592.501)
 Nas Outras Obrigações (676.101) (1.415.039)

(1.009.964) (3.890.025)
Recursos Líquidos Provenientes
 das Atividades Operacionais (1.455.608) 920.220
Atividades de Investimentos
 Ajustes de Exercícios Anteriores 789.522 839.979
 Aumento de Capital – –
 Imobilizado (569.076) (1.120.668)
 Adiantamento para Aumento de Capital – –
Variação Líquida no Período (1.235.162) 639.532
Disponibilidades no Início do Período 1.525.515 885.983
Disponibilidades no Final do Período 290.353 1.525.515

C) Caixa, Bancos e Aplicação Financeira: 2020 2019
Saldo em Caixa - Matriz e Filial 6.227 8.033
Banco Conta Movimento - no País 284.126 1.517.482
CDB – –
Saldo 290.353 1.525.515
D) Clientes: O saldo da conta de clientes é apresentado como segue:

2020 2019
Saldo de Duplicatas a Receber - Mercado Interno 4.100.436 1.501.734
Saldo de Duplicatas a Receber - Mercado Externo 11.670.628 11.238.657
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (176.870) (169.555)
Saldo 15.594.194 12.570.836
E) Despesas Antecipadas: 2020 2019
Seguros 9.933 10.624
Outras Contas - Licença de Uso – –
Multas - Parcelamentos Tributários 297.574 445.733
Saldo 307.508 456.358
Ativo Circulante 9.933 10.624
Ativo não circulante 297.574 445.733
F) Financiamentos: 2020 2019
Antecipação de Contrato de Câmbio
 (Brasil/Itaú/Santander) 23.954.175 15.402.317
Financiamentos (Banco do Brasil e Santander) 847.791 –
Saldo 24.801.966 15.402.317
Parcela a amortizar - passivo circulante 23.954.175 15.402.317
Parcela a amortizar - passivo não circulante 847.791 –
Antecipação Contrato de Câmbio - Brasil/Itaú/Santander: Juros de 4,4% 
a.a. + Variação Cambial com vencimento em 180 dias da contratação.
G) Obrigações Tributárias: 2020 2019
Impostos e Contribuições - PC 1.631.039 1.546.301
PEP - ICMS 252.331 468.614
PAES/Impostos Federais – –
Parcelamento - PERT 325.018 368.081
Parcelamento Ordinário 916.493 3.392.366
Total 3.124.881 5.775.362
Parcela Passivo Circulante 1.631.039 1.546.301
Parcela Passivo não Circulante 1.493.842 4.229.061

H) Salários e Obrigações Sociais: 2020 2019
Salários e Ordenados 313.392 350.538
Participação Resultado – 45.250
Provisão para Férias 1.029.025 603.236
Encargos Sociais 740.181 578.317
Acordos Judiciais a Pagar 377.259 1.077.465
Total 2.459.857 2.654.806
Provisão Litígios Trabalhista
Litígios Trabalhista Fupresa 749.850 685.000
Litígios Trabalhista Interligada (*) 3.296.565 3.203.669
Total 4.046.415 3.888.669
(*) A Fupresa foi arrolada em alguns Processos trabalhistas da Empresa
Wendler por supostamente compor grupo econômico. A Fupresa está se
defendendo dos processos, e havendo condenação, a questão será solucio-
nada, de acordo com os mecanismos legais e societários vigentes. I) Capi-
tal Social: O Capital social está representado por 2.987.877.244 ações or-
dinárias nominativas e ao portador e 129.561.102 ações preferenciais
nominativas, sem valor nominal, perfazendo o total geral de 3.117.438.406
ações. As ações preferenciais não são conversíveis, não tem direito a votos,
tem prioridade no reembolso de capital sem prêmio, em caso de liquidação
ou dissolução da sociedade. O estatuto prevê um dividendo mínimo de 25%
do lucro líquido, observadas as prescrições legais.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020

Raix Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ nº 05.676.017/0001-87

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo 60.388 60.348
Ativo Circulante 2.344 3.462
 Caixa e Bancos 73 58
 Aplicações Financeiras 1.188 1.109
 Valores a Receber 3 3
 Impostos a Recuperar 96 112
 Adiantamento a Fornecedores 980 980
 Outros Créditos 4 1.200
Ativo Não Circulante – –
Realizável a Longo Prazo 45.445 45.497
 Outros Créditos 23.239 23.297
 Imóveis a Comercializar 22.206 22.200
Investimentos 12.593 11.382
Imobilizado 6 7

Balanço Patrimonial 2020 2019
Passivo 60.388 60.348
Passivo Circulante 2 2
 Obrigações Tributarias 1 1
 Outras Contas a Pagar 1 1
Passivo Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 60.386 60.346
 Capital Social 85.570 85.570
 Prejuízos Acumulados (25.184) (25.224)

A Diretoria 
Francisco de Assis Franchi - Contador - CRC 1SP117.850/O-8

Demonstração do Resultados 2020 2019
Receitas e Despesas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas (55) (65)
Receitas Financeiras 55 64
Despesas Tributárias (15) (15)
Outras Receitas Operacionais 113 104
Outras Despesas Operacionais (43) (366)
Resultado Operacional antes dos Tributos 55 (278)
Provisão de IR e CS (16) –
Lucro Líquido do Exercício 39 (278)

Demonstração do Fluxo de Caixa 2020 2019
Atividades Operacionais
Variações Ativos e Passivos Operacionais
Impostos a Recuperar 2 (9)
Outros Créditos 129 141
Fornecedores (21) (49)
Obrigações Sociais e Tributárias (12) (5)
Caixa Líquido Proveniente das (Utilizado nas) Atividades
 Operacionais 98 78
Atividades de Investimento
Imóveis a Comercializar (5) (6)
Baixas de Ativos Imobilizados 2 9
Baixas de Ativos Diferidos – 51
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento (3) 54
Atividades de Financiamento – –
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalente 
 de Caixa 95 132
Disponibilidades
No Início do Exercício 1.166 1.034
No Fim do Exercício 1.261 1.166
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa 95 132

Relatório da Diretoria: Senhores acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, sendo que as notas explicativas encontram-se disponíveis na
sede da Sociedade.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Capital  
Social à  

Integralizar

Prejuízos  
Acumu- 

lados

Total do  
Patrimônio  

Líquido Total
Em 31/12/2019 85.643 (73) (25.224) 60.346 60.346
Lucro do Período de 2020 – – 40 40 40
Em 31/12/2020 85.643 (73) (25.184) 60.386 60.386

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros

Capital  
social

Capital a  
integralizar

Reserva  
legal

Reserva para  
fundo  

especial

Reserva para  
retenção  
de lucros

Prejuízos  
acumulados

Total do  
patrimônio  

líquido

Adiantamento para  
futuro aumento  

de capital Total
Saldo em 31/12/2018 98.371 – 1.016 1.015 13.459 (128.974) (15.114) 22.500 7.386
AFAC – – – – – – – 57.400 57.400
Aumento de capital 71.211 – – – – – 71.211 (29.500) 41.711
Prejuízo do exercício – – – – – (34.451) (34.451) – (34.451)
Saldo em 31/12/2019 169.582 – 1.016 1.015 13.459 (163.425) 21.646 50.400 72.046
AFAC – – – – – – – 25.600 25.600
Aumento de capital 87.100 – – – – – 87.100 (76.000) 11.100
Capital a integralizar 100 (100) – – – – – – –
Prejuízo do exercício – – – – – (20.293) (20.293) – (20.293)
Saldo em 31/12/2020 256.782 (100) 1.016 1.015 13.459 (183.718) 88.453 – 88.453

Ventura Holding S.A.
CNPJ nº 02.265.631/0001-68

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Ativo circulante 2.186 2.918 4.534 5.185
Caixa e equivalentes de caixa 1.544 1.365 2.814 2.538
Contas a receber 449 168 449 171
Adiantamento a fornecedores – 1.209 980 2.188
Impostos a recuperar 16 48 111 160
Outras contas a receber 177 128 180 128
Ativo não circulante 90.246 75.112 87.901 73.242
Realizável a longo prazo 27 145 23.266 23.838
Depósitos judiciais 10 10 10 407
Contas a receber – – 23.239 23.297
Empréstimos a funcionários 17 135 17 135
Demais investimentos 16 16 16 16
Propriedades para investimento – – 22.206 22.201
Investimentos em coligadas 
 e controladas 66.524 66.484 12.597 12.582
Ganho proveniente de compra 
 vantajosa (34.541) (34.541) (34.541) (34.541)
Imobilizado 58.218 43.006 58.224 43.013
Intangível 2 2 6.133 6.133
Total do ativo 92.432 78.030 92.435 78.427

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Passivo circulante 3.013 2.010 3.016 2.012
Obrigações fiscais 168 145 171 147
Obrigações trabalhistas 252 177 252 177
Férias a pagar 750 741 750 741
Provisão para participação nos lucros   930 856 930 856
Contas a pagar 912 91 912 92
Passivo não circulante 966 3.975 966 4.369
Obrigações fiscais – – – 394
Provisão para contingência 966 3.975 966 3.975
Patrimônio líquido 88.453 21.646 88.453 21.646
Capital social 256.782 169.582 256.782 169.582
Capital a integralizar (100) – (100) –
Reserva de capital 15.489 15.489 15.489 15.489
Prejuízos acumulados (183.718) (163.426) (183.718) (163.426)
AFAC – 50.400 – 50.400
Total patrimônio líquido e AFAC 88.453 72.046 88.453 72.046
Total do passivo e
 patrimônio líquido 92.432 78.030 92.435 78.427

Demonstração do Resultado Consolidado Controladora
2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 721 1.142 721 1.142
Despesas administrativas
 Despesas administrativas (27.099) (27.153) (27.177) (27.237)
 Equivalência patrimonial 31 (282) (43) (107)
 Resultado na alienação 
  de ativo imobilizado 825 177 825 177
 Desvalorização de imobilizado 4.747 (3.518) 4.747 (3.518)
 Outras despesas e receitas operacionais (63) (3.096) 50 (3.251)
Despesas administrativas (21.559) (33.872) (21.598) (33.936)
Resultado antes das despesas 
 e receitas financeiras (20.838) (32.730) (20.877) (32.794)

Demonstração do Resultado Consolidado Controladora
2020 2019 2020 2019

 Receitas financeiras 561 245 616 309
 Despesas financeiras (16) (1.966) (16) (1.966)
Resultado antes dos tributos 
 sobre o lucro (20.293) (34.451) (20.277) (34.451)
IR e CS corrente – – (16) –
Prejuízo do exercício (20.293) (34.451) (20.293) (34.451)

Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (20.293) (34.451) (20.293) (34.451)
Resultado abrangente total (20.293) (34.451) (20.293) (34.451)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado

Atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (20.293) (34.451) (20.293) (34.451)
Ajustes por:
Atualização dos impostos a recuperar (2) (2) (2) (2)
Resultado na equivalência patrimonial (31) 282 43 107
Depreciação e amortização 3.275 3.083 3.275 3.085
Resultado na alienação de 
 ativo imobilizado 825 437 825 437
Avaliação impairment (4.747) 3.518 (4.747) 3.518
Amortização e baixas do ativo diferido – – 260
Provisão para participação nos lucros 930 856 930 856
Provisão para contingência (3.009) 3.102 (3.009) 3.102
Variação cambial de empréstimo – 1.954 – 1.954

(23.053) (21.221) (22.979) (21.134)
Variações ativos e passivos operacionais
Contas a receber (280) 318 (220) 425
Adiantamento a fornecedor 1.210 188 1.210 188
Impostos a recuperar 34 137 50 134
Outras contas a receber (49) 333 (52) 333
Empréstimos a funcionários 118 66 118 66
Depósitos judiciais – 6 397 8
Obrigações fiscais 23 (86) (370) (37)
Obrigações trabalhistas 76 (29) 76 (29)
Férias a pagar e encargos 9 (74) 9 (74)
Pagamento de participação nos lucros (856) (759) (856) (759)
Outras contas à pagar 821 (753) 820 (756)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades operacionais (21.947) (21.874) (21.797) (21.635)
Atividades de investimento
AFAC (10) (10) (58) (107)
Aquisição de ativo imobilizado 
 e intangível (14.564) (848) (14.564) (848)
Aquisição de propriedade para investimento – – (5) (8)
AFAC 25.600 57.400 25.600 57.400
Caixa líquido proveniente 
 das atividades investimento 11.025 56.542 10.972 56.437
Atividades de financiamento
Pagamento de empréstimo – (48.450) – (48.450)
Aumento de capital social 11.100 13.000 11.100 13.000
Caixa líquido utilizado nas 
 (proveniente das) atividades 
  de financiamento 11.100 (35.450) 11.100 (35.450)
Aumento/redução de caixa 
 e equivalentes de caixa 179 (782) 276 (648)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.365 2.147 2.538 3.186
No fim do exercício 1.544 1.365 2.814 2.538
Aumento/redução de caixa 
 e equivalentes de caixa 179 (782) 276 (648)

A Diretoria 
Alexandre Alves dos Santos  Contador - CRC 1SP274394/O-6

Senhores acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, sendo 
que as notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.  A Diretoria

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  (Em milhares de reais)
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante

Caixa e equivalentes 
de caixa 2 8.570

Títulos e valores 
mobiliários 499 -

Contas a receber 181 181
Impostos a recuperar 603 528
Outros - 3

Total do ativo circulante 1.285 9.282
Ativo não circulante

Partes relacionadas - 1
Depósitos judiciais 50 50
Imobilizado 22 34

Total do ativo não 
circulante 72 85
Total do ativo 1.357 9.367

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante

Fornecedores 65 70
- 64

Outros 13 13
Total do passivo 
circulante 78 147
Passivo não circulante

Partes relacionadas 2 3
Tributos parcelados 63 63
Provisão para contingência 99 99

Total do passivo não 
circulante 164 165
Patrimônio líquido

Capital social 273 3.273
Reserva de lucros 842 5.782

Total do patrimônio 
líquido 1.115 9.055

Total do passivo e 
patrimônio líquido 1.357 9.367

ESPERANÇA SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ: 65.582.678/0001-75

Relatório da Diretoria - Prezados Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos 
à apreciação de vossas senhorias o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas ao 

Demonstrações Financeiras do Resultado 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 

e 2019 (Em milhares de reais)
2020 2019

Receita bruta - 1.014
Deduções - (57)

Receita líquida - 957
Custos e despesas operacionais

Pessoal (6) 120
Serviços de terceiros (1) (466)
Depreciação e Amortização (12) (12)
Utilidades e serviços - (1)
Outros custos e despesas 

operacionais, liquidas (10) (14)
Total dos custos e despesas 

operacionais (29) (373)
Lucro (prejuízo) antes do resultado 

lucro (29) 584
121 473

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 92 1.057
Impostos sobre o lucro (32) (335)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 60 722

As notas explicativas são parte integrante 

Notas Explicativas - Principais práticas contábeis: Esperança Serviços Médicos e de Diagnósticos S.A. são de responsabili-
dade da Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações 
subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Rodrigo Gavina da Cruz; Otávio de Garcia Lazca-
no; Nilo César Braga de Almeida - Contador - CRC 068910/O-6 - CPF 967.034.827-72.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por José Carlos Mendes Fernandes, foi lhe
apresentado, para registro, a escritura de 25 de fevereiro de 2.021, do 11º Tabelião de
Notas da Capital-SP (livro 5759/fls. 083/087), pela qual JOSÉ CARLOS MENDES
FERNANDES, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade, RG
nº 2.143.357-SSP/SP, CPF nº 006.950.688-49, residente e domiciliado na Avenida
Jacutinga nº 220, apartamento nº 212, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo
com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade
com a Lei 6.015/73, os imóveis consistentes em um apartamento duplex de cobertura
nº 212, localizado no 21º andar e cobertura com a área real privativa de 253,21450m²,
área real comum de 119,46790m², área real total de 372,68240m², correspondendo-lhe
a fração ideal de 3,324594% do terreno e demais coisas do condomínio e o coeficiente
de proporcionalidade de 0,03324594; a vaga quadrupla tipo C nº Q212, constituída
pelos boxes nºs 04, 08, 12 e 13, da garagem localizada no 1º subsolo, e armário tipo B
nº A212, constituído pelos armários nºs A212-4 e A212-13, localizado no 1º subsolo, do
Edifício Itaipava, situado na Avenida Jacutinga nº 220, em Indianópolis – 24º Subdistrito,
respectivamente, registrados sob os n°s 08, 06 e 06 nas matrículas n°s 115.152,
115.172 e 115.214, em data de 22 de janeiro de 2021, neste Registro. Pelo presente
edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra
a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 05 de abril de 2021.

Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
CNPJ/ME nº 16.907.964/0001-58  –  NIRE 35.229.369.374

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Ficam os sócios da Sociedade Empresária Limitada Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos 
Ltda., de acordo com o artigo 1.072, da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, convocados para reunirem-se em 
Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 16 de Abril de 2021, na sede social localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.399, conjunto 124-B, Brooklin Paulista, cidade de São Paulo - SP, em primeira 
chamada às 10 horas, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em segunda 
chamada às 12h30min, com qualquer número, para deliberarem sobre: Ordem do Dia: 1) Aumento de 
capital social e ingresso de novos sócios, alterando a Cláusula Quarta do Contrato Social; 2) Eleição 
de novos sócios administradores e responsáveis pela sociedade perante a Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, incluindo a delimitação de poderes de cada sócio administrador e a exclusão do 
Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta, alterando a Cláusula Sexta e respectivos parágrafos do Contrato 
Social; 3) Autorizar a consolidação do Contrato Social em virtude das deliberações dos itens da ordem 
do dia. São Paulo, 07 de abril de 2021. João Antonio Lopes Filho - Sócio Administrador.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

MEMORIAL PARQUE DA PAZ S.A.
CNPJ/MF 17.164.225/0001-86

NIRE 35300446763
Ficam convocados os senhores acionistas da MEMORIAL PARQUE DA PAZ S/A. para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) E Assembleia Geral Extraordinária
(AGE), a se realizar às 9:00 horas do dia 29 de abril de 2021, na sede social da
Companhia, localizada na Rodovia Presidente Tancredo do Almeida Neves km 54,2,
Bairro Castanho – CEP 13205-005, na cidade Jundiaí, Estado de São Paulo, para
deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária
(AGO) a) apreciar as contas da diretoria relativas ao último exercício social findo em
31/12/2020; b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
social findo em 31/12/2020, e, deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
e c) apreciar o relatório de gestão da Diretoria relativo ao exercício social findo em 31/
12/2020. Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a) deliberar sobre mandato da
Diretoria, com prorrogação pelo triênio de 01/01/2022  a 31/12/2024. A assembleia
geral ordinária também será realizada por meio eletrônico mediante a disponibilização
de canal de acesso aos acionistas, nos termos previstos no artigo 5º, parágrafo único
da Lei nº 14.010/2020, de modo a respeitar as restrições de ordem sanitárias e
preservar os riscos à saúde dos acionistas. Enviaremos o link e senha de acesso no
e-mail de cada sócio dois dias antes. São Paulo, 07 de abril de 2021. MEMORIAL
PARQUE DA PAZ S.A. William Munarolo – Presidente.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

17º SUBDISTRITO BELA VISTA
OFICIAL - FLÁVIA BENITO TEIXEIRA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ANDERSON APARECIDO FERREIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, BARMAN,
NASCIDO EM BATAGUASSU – MS, NO DIA (17/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO – SP, FILHO DE JOSE APARECIDO DA SILVA E DE LENI APARECIDA
FERREIRA. JOSIANE TRINDADE SOUTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, BABÁ,
NASCIDA EM CURRALINHO – PA, NO DIA (13/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO – SP, FILHA DE DUILIO FERREIRA SOUTO E DE ANA LÚCIA
MACHADO TRINDADE.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 2ª VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES  - Rua Afonso Celso, nº 1065 - Vila Mar iana - CEP
04119-062  -   Fone :  (11)  3489-4082  -  São  Pau lo -SP -  E-ma i l :
jabaquara2fam@tjsp.jus.br - EDITAL para CONHECIMENTO GERAL - Prazo de 30
dias - Processo nº 1015106-15.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que tramita por este Juízo os autos da ação de INVENTÁRIO dos bens deixados por
falecimento de MAURO MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG
140847406, CPF 066.513.938-12, pai Manuel Antonio Carvalho de Oliveira, mãe
Maria Margarida Oliveira Martins, nascido/nascida 04/10/1964, natural de São
Paulo/SP, com endereço à Rua Catulo da Paixão Cearense, 213, Apto. 81, Vila
da Saude, CEP 04145-010, São Paulo/SP, cujo óbito ocorreu aos 18/06/2019,
conforme Declarações de fls. 127/131. Assim sendo e nos termos dos artigos
626, § 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para HABILI-
TAÇÃO e IMPUGNAÇÃO de INTERESSADOS INCERTOS ou DESCONHECIDOS
será de quinze dias, os quais fluirão após o decurso do prazo do presente edital.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de março de 2021.

10  e  13/04

BSO INVESTIMENTOS S.A - NIRE: 35.300.189.787 - CNPJ: 05.085.690/0001-42 
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 

Data, hora, local: 1º.02.2021 às 9h00, na sede, Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 10º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Presença: totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Presidente, Luis Claudio Garcia de Souza, Secretário, 
Marcos Moretti. Deliberações Aprovadas: (i) destituir os diretores Douglas Shibayama, administrador, RG 
0025668109-SSP/SP, CPF/ME 287.502.788-35, Marcello Rodrigues Leone, economista, RG 24.947.879-1, CPF/ME 
251.837.088-94, e Margot Alyse Greenman, administradora, RNE V555182-0/CGPI/DIREX/DPF, CPF/ME 233.086.818-
97, e Marcos Moretti, advogado, RG 5.772.152 (SSP/SP), CPF/ME 448.215.738-49, todos residentes em São Paulo/SP, 
agradecendo pelo tempo despendido como diretores da Sociedade, (ii) a eleição da nova Diretoria, que passa a ser 
composta por 3 membros: Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advogado, RG 5.772.152-SSP/SP, CPF/ME 
448.215.738-49; Marcelo de Andrade, brasileiro, casado, administrador, RG 17.641.048, CPF/ME 076.244.538-60; e 
Márcio Garcia de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, RG 03.503.790-2/IFP-RJ, CPF/ME 425.539.467-91, todos com 
endereço comercial em São Paulo/SP, mandato unifi cado de 03 anos, início na presente data e término em 1º.02.2024, 
sendo permitida a reeleição, os quais tomam posse e declaram que não estão impedidos por lei de exercer atividades 
mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 1º.02.2021. Conselheiros e diretores eleitos, José Pio Borges de Cas-
tro Filho; Luis Claudio Garcia de Souza; Jacobo Buzali; Wray T. Thorn; Marcos Moretti; Marcelo de Andrade; e Márcio 
Garcia de Souza. JUCESP 131.740/21-0 em 12/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1086161-89.2020.8.26.0100 A MM. Juíza de
Direito da 18ª Vara Judicial, do Foro de São Paulo/SP, Drª Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei,
FAZ SABER a GHIMEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME, portadora do CNPJ nº. 14.820.346/0001-40,
com endereço Rua Ede, 500, Vila Munhos, na Comarca de São Paulo/SP, CEP 02203-001, que foi proposta
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, por parte de Sarah Nunes de Freitas, diante do protesto junto
ao 4º Cartório de Protesto de São Paulo/SP em 28/02/2020. Tutela de Urgência deferida para determinar a
suspensão dos efeitos do protesto. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo/SP, 23 /02/2021.
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Série Especial Eclipse Cross Sport 2022
A Mitsubishi Motors traz mais uma vez

ao mercado brasileiro a série especial Sport
de seu SUV Eclipse Cross. Com visual ex-
tremamente arrojado aliado à excelente diri-
gibilidade proporcionada pelo motor turbo de
1.5 litro e 165 cv de potência e 25,5 kgf.m de
torque, a produção do modelo é limitada a
apenas 100 unidades.

A série especial Eclipse Cross Sport 2022
chega este mês na rede de concessionárias
Mitsubishi Motors de todo o Brasil com pre-
ço de R$ 205.990. Fabricado sobre a versão
topo de linha do SUV da Mitsubishi, o mode-
lo oferece design exclusivo, totalmente foca-
do na esportividade.

O modelo é oferecido com as revisões do
período de garantia sem nenhum custo para
os clientes que optarem pelo plano de financi-
amento Mit Fácil. Por ele, o cliente tem a op-
ção de dar uma entrada facilitada, financiar
24 parcelas e, na última, poder quitar seu veí-
culo ou mesmo usar o saldo pago para adquirir
um Mitsubishi zero quilômetro.

Aos clientes que preferem outras formas
de pagamento, a marca oferece o programa
Mit Revisão, com valores fixos e revisões a
cada 12 meses, ou 10 mil quilômetros, o que
acontecer primeiro.

Disponível em quatro opções de cores de
carroceria – Cinza Concrete, Preto Onix,
Vermelho Lucid e Branco Fuji - seu design
recebeu elementos estéticos que imprimem
dinamismo e entregam sofisticação, além de
deixarem o visual do SUV ainda mais arroja-
do, ressaltando o apelo esportivo que a ver-
são entrega.

A dianteira do Eclipse Cross Sport troca
o acabamento cromado do restante da gama
por peças pintadas em preto brilhante, que
realçam a sua predileção pelo asfalto. Já a
grade frontal e detalhes do para-choques tra-
zem acabamento tipo carbono, enquanto a
parte inferior da peça exibe um spoiler com a
moldura central em prata. Para arrematar o
estilo, o capô traz dois imponentes extrato-
res.

A temática esportiva segue pelas laterais,
com as rodas de liga leve de 18 polegadas
em preto brilhante e calçadas com pneus 225/
55 R18. O conjunto deixa à mostra as pinças
de freio, que no Eclipse Cross Sport são pin-
tadas de vermelho. O tempero esportivo é
complementado pelas molduras das caixas de
roda pintadas na mesma cor da carroceria.

Atrás, destacam-se o aerofólio e o skid

plate pintados em preto brilhante. Outro de-
talhe marcante são as lanternas com bordas
escuras tipo fumê que percorrem toda a tam-
pa, dividindo o vidro traseiro. A barra central
traz acabamento tipo carbono, e o toque final
fica com as peças em prata fosco que simu-
lam ponteiras nas extremidades do para-cho-
que.

O interior do Eclipse Cross Sport é bas-
tante sofisticado e traz peças na cor Silver
Metallic, além de painéis macios ao toque.
As partes com acabamento em Black Piano
deixam o ambiente ainda mais requintado.
Todos os comandos ficam integrados a um
cockpit dinâmico e ergonômico, que realça o
prazer e conforto ao dirigir.

Os bancos dianteiros contam com design
esportivo, espuma de dupla densidade com
retenções laterais e uma linha central que dei-
xa o corpo em posição perfeita para a condu-
ção, sem cansar no trânsito das grandes cida-
des e muito confortável em viagens longas.

Os bancos traseiros são reclináveis e
deslizantes, com oito níveis de inclinação do
encosto (16º a 32º) e deslizamento de até 200
mm, ampliando o espaço interno e o conforto
de quem viaja no banco de trás. Este recurso
prático e funcional pode ser usado também
para ganhar espaço extra no porta-malas, que
oferece 561 litros de capacidade volumétri-
ca, podendo chegar a 1.285 litros de volume.

Para a comodidade dos ocupantes, a sé-
rie especial Sport oferece tecnologias como
o sistema Keyless para abertura das portas
pelos botões nas maçanetas, botão Start/Stop
para acionamento do motor, espelho retrovi-
sor interno eletrocrômico, câmera de ré e o
Head-Up Display, tecnologia que projeta in-
formações importantes sobre o funcionamen-
to do veículo bem aos olhos do motorista,
evitando distrações.

O ar-condicionado é digital, automático
e de duas zonas, permitindo a seleção de tem-
peratura para cada lado do veículo. O volan-
te reúne os comandos de voz, áudio e telefo-
ne, além dos botões do Speed Limiter e do
Piloto Automático Adaptativo. A direção, por
sua vez, conta com assistência elétrica e ajus-
tes de altura e profundidade na coluna, e o
quadro de instrumentos traz uma tela de LCD
de alto contraste ao centro.

Motor de última geração
Assim como os demais veículos da linha

Eclipse Cross, a série especial Sport é equi-
pada com o moderno motor MIVEC Turbo

1.5L de dupla injeção, 165 cv de potência e
25,5 kgf.m de torque. Desenvolvido sobre o
conceito de downsizing, o propulsor entrega
o torque máximo em baixas faixas de giro,
proporcionando maior eficiência energética
e desempenho, menor consumo de combus-
tível e um rodar agradável.

O powertrain é combinado à transmis-
são CVT de oito velocidades, com sistema
INVECS III, que se adapta ao modo de diri-
gir de cada motorista. Há Paddle-Shifters na
coluna de direção que permitem trocas ma-
nuais de marcha. E a série limitada Sport ofe-
rece também a tração integral nas quatro ro-
das (4x4).

A série especial Eclipse Cross Sport
conta com um pacote de equipamentos ex-
tremamente completo. A segurança, por
exemplo, inclui o TPMS (sensor de pressão
dos pneus), os sensores de chuva e de luz,
sistemas de freios ABS, BAS, BOS, HSA
(assistente de partida em rampa), controles
de tração e estabilidade (ASC + ATC), câ-
mera de ré, sistema Full Airbags, DRL em
LED nos fa róis e luzes de neblina.

A lista segue farta na parte de confor-
to e comodidade, com bancos forrados em
couro com aquecimento nos assentos di-
anteiros e regulagem elétrica para o moto-
rista, chave presencial, freio de estaciona-
mento eletrônico com função Auto Hold,
retrovisores externos retráteis, entre ou-
tros.

O Eclipse Cross Sport também ofere-
ce o pacote de tecnologia MiTEC com di-
versos sistemas inteligentes de segurança
ativa e passiva. São eles o FCM, ACC,
LDW, BSW + RCTA e AHB + UMS, além
de sensores de obstáculos dianteiros e tra-
seiros.

BSW (Blind Spot Warning) – Aviso so-
noro e de luz nos espelhos retrovisores in-
dicando região de ponto cego.

UMS (Ultrasonic Misacceleration Mi-
tigation System) – Sistema de prevenção
de aceleração involuntária, que reduz as
chances e o perigo de atingir obstáculos a
até quatro metros, na frente ou atrás do
veículo, caso o motorista pressione forte-
mente o acelerador por engano com o car-
ro parado ou até 10km/h.

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) – Sis-
tema de aviso de tráfego traseiro, que aju-
da a evitar colisões ao sair de uma vaga
em marcha a ré.

Speed Limiter – Limita uma velocidade
pré-estabelecida pelo motorista.

ASC (Active Stability Control) – Con-
trole ativo de estabilidade, evitando escorre-
gamento em curvas.

ATC (Active Traction Control) – Con-
trole Ativo de Tração, atua em pisos de baixa

aderência ou em situações de aceleração
brusca.

ACC (Adaptative Cruise Control) – Pi-
loto automático adaptativo de nova geração,
que diminui e acompanha automaticamente
a velocidade do veículo à frente.

FCM (Foward Collision Mitigation) – Sis-
tema de frenagem autônoma, que ajuda a
prevenir colisões frontais identificando veí-
culos ou pedestres por meio de câmeras e
radar.

LDW (Lane Departure Warning) – Avi-
so de saída de faixa de rolamento.

AHB (Auto High Beam) – Acionamen-
to automático do farol alto, liga e desliga au-
tomaticamente as luzes altas para não ofus-
car a visão de condutores na direção oposta
ou à frente.

Tração 4WD e modos de condução
O Eclipse Cross Sport pode ser equipa-

do com o exclusivo Super All-Wheel Control
(S-AWC), um sistema de controle dinâmico
integrado à tração 4WD, que garante uma
rodagem segura em qualquer tipo de piso.
Com um acoplamento eletromagnético, o sis-
tema controla automaticamente a distribui-
ção de torque entre os eixos dianteiro e tra-
seiro.

O motorista pode optar por três modos
de condução: AUTO, SNOW ou GRAVEL,
dependendo das condições de cada tipo de
terreno, visando melhorar a precisão na con-
dução e estabilidade, sobretudo em vias es-
corregadias.

Mais do que beleza, o design do Eclipse
Cross Sport é funcional e foi pensado em to-
dos os detalhes para trazer conforto e prati-
cidade. A grande área envidraçada aliada à
posição mais elevada dos bancos proporcio-
na excelente visibilidade e ganhos no espaço
interno. O vidro bipartido na traseira amplia
e melhora a visibilidade, além do design fun-
cional que aumenta o espaço para as baga-
gens no porta-malas.

O Eclipse Cross Sport oferece ainda um
excelente raio de giro, com apenas 5,3 metros,
o que facilita (e muito) as manobras em estaci-
onamentos e lugares com pouco espaço.

Para a tranquilidade dos proprietários, a
série Eclipse Cross Sport tem três anos de
garantia sem limite de quilometragem.

Está chegando às 50 concessionárias da
rede Ram a linha 2021 da Ram 2500 Lara-
mie. A maior picape do país continua ofere-
cendo seus atributos como força, capacida-
de, luxo e tecnologia e ficou ainda mais atra-
ente para o seu consumidor graças a um novo
plano de manutenção, também válido para as
unidades dos anos/modelo 2019 e 2020.

A partir de agora, as revisões programa-
das passam a ser anuais (antes eram a cada
seis meses) ou a cada 24 mil km, o que ocor-
rer primeiro. É o maior intervalo de quilome-
tragem do mercado e além disso, houve re-
dução de 11% no valor total do pacote de
revisões. Os novos preços (sujeitos a altera-
ções) são os seguintes:

12 meses ou 24 mil km – R$ 2.118
24 meses ou 48 mil km – R$ 2.932
36 meses ou 72 mil km – R$ 2.523
Nenhuma outra caminhonete vendida no

Brasil é tão capaz quanto a Ram 2500 Lara-
mie. O motor Cummins turbo diesel de 6,7
litros e seis cilindros em linha proporciona a
força que a faz rebocar até 7,8 toneladas.
São 365 cv e 110,7 kgfm, que a colocam como
a picape de maior torque no país e a segunda
mais potente, atrás apenas dos 400 cv da Ram
1500 Rebel. A 2500 tem ainda uma ótima
capacidade de carga, de 1.088 kg, mas en-
trega muito mais do que capacidade de tra-

Importados

Duas novas versões do
GLB 200 no Brasil

Com foco em conectividade, tecnologia
e soluções inteligentes para o dia a dia na
cidade, a Mercedes-Benz apresenta novas
opções do GLB 200 para os apaixonados por
veículos SUVs. Disponível agora em duas
novas versões, Advance e Progressive, o
SUV de sete lugares combina a versatilidade
da terceira fila de dois bancos individuais com
os altos níveis de segurança e tecnologia que
o modelo oferece desde sua apresentação.

As novas versões chegam para substituir a
“Launch Edition” comercializada desde seu
lançamento em outubro de 2020.

Ideal para toda a família e para os mo-
mentos de lazer e liberdade, o SUV mais
versátil da marca oferece amplo espaço in-
terno e muito conforto aos ocupantes do
veículo. Além da interatividade do sistema
multimídia intuitivo MBUX com duas telas
digitais de 10’’, acionadas pelo comando de

voz “Hey Mercedes”, as novas versões tam-
bém oferecem de série carregador wireless
para celular e integração para smartphones
Apple Car Play e Android Auto.

A nova versão GLB 200 Advance pos-
sui um vasto pacote de equipamentos de
série, com destaques para o sistema KEY-
LESS-GO de abertura/fechamento de por-
tas e partida sem chave, o assistente de es-
tacionamento ativo com Parktronic e câme-
ra de ré, o assistente ativo de frenagem, os
faróis Full LED e as novas rodas de liga leve
de 18".

Já a versão GLB 200 Progressive traz
uma lista ainda mais ampla de equipamen-
tos, contando com os assistentes semiautô-
nomos de distância DISTRONIC, direção,
ponto cego, desembarque, mudança e ma-
nutenção de faixa, pacote completo KEY-
LESS-GO de partida, abertura/fechamento
de portas e porta-malas sem chave, rodas
AMG de 19" e o teto solar panorâmico.

As novas versões Mercedes-Benz GLB
200 Advance e Mercedes-Benz GLB 200
Progressive podem ser encontradas em toda
rede de concessionários do Brasil com pre-
ços sugeridos de R$ 264.900 e R$ 290.900
respectivamente

Nacionais

A Chevrolet está disponibilizando em sua
rede concessionária a linha 2021 do Equinox,
o SUV médio premium da marca no mer-
cado brasileiro. A novidade é que, a partir
de então, o modelo passa a ser ofertado
exclusivamente com o motor de 172 cava-
los, 27,8 kgfm de torque e injeção direta de
combustível.

O Equinox 2021 desembarca para aten-
der crescente demanda por SUVs premium
de médio porte. Todas as unidades que che-
gam são da versão topo de linha Premier
com tração integral AWD (All-Wheel Dri-
ve).

Além do amplo espaço para ocupantes
e bagagens, o Equinox se destaca pela lis-
ta de itens de segurança, conectividade e
conforto. Confira os principais equipamen-
tos:
• 6 airbags (duplo, lateral e de cortina)
• Faróis Full LED com faixo alto inteligen-
te
• Alerta de colisão frontal com detecção de
pedestres
• Frenagem automática de emergência

Equinox só com
motor de 172 cv

Ram 2500 Lamarie 2021
mais competitiva

balho.
Extremamente espaçosa e bem acaba-

da, a cabine da Ram 2500 Laramie oferece
muito luxo e tecnologia, a exemplo da central
multimídia com tela de toque de 12 polega-
das e inúmeros recursos. Entre os destaques
estão a câmera 360°, a exclusiva câmera de
caçamba e o sistema de som premium Alpi-

ne com nove alto-falantes, um subwoofer e
cancelamento ativo de ruídos externos.

Disponível em sete cores de carroce-
ria (uma sólida, três metálicas e três pero-
lizadas) e dois acabamentos internos (mar-
rom com bege ou preto), a Ram 2500 La-
ramie tem preço público sugerido a partir
de R$ 397.990.

• Alerta de ponto cego
• Alerta de movimentação traseira
• Assistente de permanência na faixa
• Alerta vibratório de segurança no banco do
motorista
• Indicador de distância do veículo à frente
• Multimídia MyLink com tela de 8", navega-
dor integrado, Android Auto e Apple CarPlay
• Telemática avançada OnStar com app para
comandar funções do veículo pelo smartpho-
ne
• Teto solar panorâmico
• Sistema de áudio Premium BOSE
• Carregador wireless para smartphone
• Abertura e fechamento elétrico da tampa
do porta-malas com acionamento interno, pela
chave ou por sensor de movimento
• Assistente de estacionamento Easy Park
• Ar-condicionado digital Dual Zone
• Banco do motorista com regulagem elétri-
ca e memória
• Partida sem chave ou por controle remoto

O Chevrolet Equinox Premier 2021 es-
treia em três diferentes opções de cores para
a carroceria: Preto Global, Prata Switchbla-
de e o inédito Branco Abalone.
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