
Nª 24.910 Preço banca: R$ 3,50

Pix Cobrança, que substituirá
boletos, começa a funcionar

Butantan paralisa produção de
vacinas por falta de insumos
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Governo compra 100 milhões
 de doses da vacina da Pfizer
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Crise hídrica leva à criação
de sala de situação para

buscar soluções

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,26
Venda:       5,26

Turismo
Compra:   5,20
Venda:       5,43

Compra:   6,39
Venda:       6,39

Israel inicia
ataques

terrestres à
Faixa de Gaza

O Exército de Israel anun-
ciou que tropas terrestres, em
conjunto com missões aéreas,
deram início a ataques contra
a Faixa de Gaza.

A operação foi anunciada pe-
los militares no Twitter. Hostili-
dades entre Israel e Palestina com-
pletaram o quinto dia na sexta-feira
(14), em um dos mais violentos
combates observados em anos.

O total de mortes em Gaza,
que é efetivamente controlada
pelo grupo fundamentalista is-
lâmico Hamas, teria aumenta-
do para 103, incluindo crian-
ças.                             Página 3

Itália revoga
quarentena para

viajantes de
UE, Reino

Unido e Israel
A Itália revogará as restri-

ções de quarentena para viajan-
tes que chegam de países eu-
ropeus e da chamada zona
Schengen (que inclui 26 países
europeus), assim como do Rei-
no Unido e de Israel, a partir
do dia 16 de maio, informou o
Ministério da Saúde do país
nesta sexta-feira.        Página 3

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

21º C

14º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens. Pe-
ríodos de céu nu-
blado com chuva.
À noite o tempo
fica firme.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e pe-
ríodos de céu nu-
blado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite

25º C

13º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.
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Esporte

Mundial de Motovelocidade volta
neste final de semana na França

Por Járcio Baldi

A França receberá todas as
categorias do Mundial de Mo-
tovelocidade neste final de
semana, inclusive a MotoE,
onde corre o brasileiro Eric
Granado. Com pista seca,
Granado não só fez o me-
lhor dos treinos de sexta-
feira, como foi o único pi-
loto da categoria a fazer um
tempo abaixo de 1’44” mos-
trando que está em boa for-
ma, bastando apenas não co-
meter erros, já que as pro-
vas dessa categoria são cur-
tas, em torno de sete voltas,
dificultando recuperações. A
meteorologia para região pre-
vê frio e chuva, dificultando a
pilotagem. O primeiro dia de
treinos foi um festival de que-
das. As Ducatis estiveram
sempre à frente nos dois trei-

nos livres, com Miller em pista
molhada e Zarco em pista seca,
e as Yamahas de Quartararo e
Viñales logo em seguida mos-
trando a força das duas fábricas.

Rossi voltou a ficar entre os
dez primeiros. “O importante é
que consegui andar bem, constan-
te e com um bom ritmo. O teste
em Jerez ajudou porque trabalha-
mos na suspensão, no braço os-
cilante e equilíbrio. Tudo serviu
para sermos mais rápidos, inclu-
sive na entrada de curva. Sinto me
melhor na moto”, comentou
Rossi. Seu companheiro de equi-
pe, o ítalo-brasileiro Franco
Morbidelli, afirmou que em pis-
ta molhada a Yamaha não anda tão
bem, mas espera melhorar o
equilíbrio da moto para chuva.
Morbidelli está no centro das
especulações para a próxima
temporada. Cogita-se uma pos-
sível ida para a equipe VR46, que

Rossi em 9º vê uma luz no fim do túnel

mantém contato com Yamaha e
Ducati. “Estou bem na Yamaha e
espero continuar com eles, mas
nem tudo está claro, temos que
esperar pelas confirmações, é
importante entender se a Yamaha
vai continuar com conosco. Ou-

tras equipes? Não falei pessoal-
mente com nenhuma, mas sei que
outras equipes têm interesse em
mim. O acordo com a Petronas
é que em 2022 eu devo andar
com uma moto de fábrica, mas
não está definido qual será”, afir-

mou Franco.
Márquez ficou em 8º, logo

à frente de Rossi, mostrando
sua melhora física. “Minha
confiança está alta, mas devo
ter cuidado com os riscos. An-
tes eu podia administrar uma
moto imprevisível, hoje tenho que
ter a situação sob controle, a moto
não pode fazer movimentos
agressivos, tenho que ser suave,
caso contrário me canso muito
rápido. Meu instinto é de arris-
car, mas a equipe me alerta que
vivemos um momento particular
e que esse não é nosso Mundial”,
afirmou o octacampeão sabendo
que a Honda não possui uma
moto competitiva para dispu-
tar vitórias. As provas aconte-
cem nesse domingo com trans-
missão pelos canais Fox Sports
tendo início com a categoria
MotoE as 5h, finalizando com
a Motogp às 9 da manhã.
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96ª Corrida de São Silvestre é transferida
para 31 de dezembro de 2021

dia 31 de dezembro.
A expectativa era para que a

Prova ocorresse em 11 de julho,
data esta acordada ainda em 2020
com os referidos órgãos compe-
tentes, porém, as condições atu-
ais da pandemia da COVID-19, o
tempo necessário para prepara-
ção dos corredores e a preocu-
pação com a saúde de todos os
evolvidos acabaram sendo deter-
minantes durante essas reuniões
na mudança para o fim do ano,
opção prevista em Regulamento
desde a abertura das inscrições.

Organizadores e órgãos pú-
blicos têm debatido para que a
principal prova de rua da Améri-

ca Latina seja realizada com se-
gurança. Indicadores mais re-
centes apontam que grande par-
te da população esteja vacinada
no segundo semestre e o cami-
nho adequado é pelo reagenda-
mento da Corrida.

Como consta em Regula-
mento e no processo de inscri-
ção, em caso de alteração de
data, as inscrições para a Prova
Presencial e o Treinão Virtual

ficam transferidas automati-
camente.

As inscrições continuam
abertas para ambas e podem
ser feitas no site oficial:
www.saosilvestre.com.br

A Corrida Internacional
de São Silvestre é uma pro-
priedade da Fundação Cásper
Líbero, promoção da TV Ga-
zeta e organização técnica da
Yescom.

A organização da 96ª
Corrida Internacional de
São Silvestre definiu, em

entendimento com órgãos pú-
blicos competentes,  pela
transferência da Prova para o
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O Ministério da Saúde
anunciou  na sexta-feira (14)
que fechou o contrato para a
aquisição de mais 100 milhões
de doses da vacina da farma-
cêutica Pfizer em parceria com
a empresa BioNTech. Este
novo lote se soma aos 100 mi-
lhões de doses que já haviam
sido adquiridos pela pasta an-
teriormente.

Com isso, pelo contrato, as
empresas responsáveis pelo
imunizante deverão
disponibilizar 200 milhões de

doses até o fim deste ano. As
100 milhões de doses do con-
trato anunciado na sexta-feira,
deverão ser entregues entre
setembro e novembro deste
ano.

Já o primeiro lote de 100
milhões de doses já começou
a ser entregue no mês de abril,
em uma remessa de 1 milhão
de doses. Conforme o
cronograma, está prevista a
entrega de outros 2,5 milhões
em maio e 12 milhões em ju-
nho.                         Página 4

Casos de covid-19 sobem
para 15,5 milhões e mortes,

para 432,6 mil
O total de casos acumulados

de covid-19 subiu para
15.519.525. Em 24 horas, foram
confirmadas pelas autoridades de
saúde 85.536 novas pessoas in-
fectadas pelo novo coronavírus. 

Ainda há no país 1.058.542
casos em acompanhamento. O
termo é empregado para as pes-
soas infectadas e com casos ati-
vos de contaminação pelo novo
coronavírus.

As informações estão no ba-
lanço diário do Ministério da
Saúde, divulgado na noite de sex-
ta-feira (14).

O total de vidas perdidas du-
rante a pandemia subiu para
432.628. Entre quinta e sexta-
feira, foram registradas 2.211
novas mortes.

Ainda há 3.702 óbitos em inves-
tigação. Isso ocorre porque há ca-
sos em que um paciente morre, mas
a causa segue sendo apurada mes-
mo após a declaração do óbito.

O número de pessoas que se
recuperaram da covid-19 desde

o início da pandemia ultrapassou
os 14 milhões. Com a atualiza-
ção de sexta-feira, as pessoas
nesta condição totalizaram
14.028.355. Isso equivale a
90,4% do total de pessoas que
foram infectadas com o vírus.

O ranking de estados com
mais mortes pela covid-19 é li-
derado por São Paulo (103.493).
Em seguida vêm Rio de Janeiro
(47.699), Minas Gerais
(37.005), Rio Grande do Sul
(26.550) e Paraná (24.330). Já
na parte de baixo da lista, com
menos vidas perdidas para a pan-
demia, estão Roraima (1.568),
Acre (1.608), Amapá (1.610),
Tocantins (2.704) e Alagoas
(4.462).

Até o momento, foram dis-
tribuídos a estados e municípios
83,8 milhões de doses de vaci-
nas contra a covid-19. Deste to-
tal, foram aplicadas 51,1 milhões
de doses, sendo 34,6 milhões da
1ª dose e 16,4 milhões da 2ª
dose. (Agencia Brasil)
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Campanha de vacinação contra
Covid-19 ganha oito novos postos
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Lembre sempre de lavar as mãos
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A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) aumentou a rede
de postos da campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 e abriu
novos postos com acesso a pe-
destres. Chamados de mega pos-
tos, são oito endereços com fun-
cionamento das 8h às 17h.

O prefeito em exercício, Ri-
cardo Nunes, acompanhou a inau-
guração do mega posto do Shop-
ping Aricanduva, na Zona Leste da
capital. “A gente inaugura aqui um
dos oito mega postos da cidade.
Quero agradecer ao secretário
Edson Aparecido e toda equipe
de Saúde que tem feito um gran-
de trabalho”, disse.

Segundo o secretário muni-

cipal da Saúde, Edson Apareci-
do, os mega postos foram imple-
mentados para desobstruir as
unidades de Saúde. “Cada vez
mais o contingente dos grupos
prioritários aumenta muito. Es-
ses postos são pra que as pesso-
as possam vir a pé, serem vaci-
nadas e, desta forma, não ter
grandes aglomerações nas Uni-
dades Básicas de Saúde”.

A estrutura de postos na ci-
dade de São Paulo conta ainda
com 25 mega drive-thrus (com
sistema sem precisar sair do car-
ro), 468 Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), mais de 80 AMA/
UBS Integrada, três Centros de
Saúde, 17 unidades do Serviço

de Atenção Especializada (SAE)
e mais de 100 postos volantes,
entre supermercados, farmácias,
praças, escolas, igrejas e UBS
com drive-thru.

Desde segunda-feira (10), a
primeira dose da vacina está sen-
do aplicada nos seguintes gru-
pos: pessoas com Síndrome de
Down, pacientes renais e trans-
plantados (início na segunda-fei-
ra), metroviários e ferroviários
(área de segurança, manutenção,
limpeza e agentes de estação na
linha de frente com 47 anos ou
mais, além de operadores de trem
de todas as idades) e pessoas com
deficiência permanente inscritos
no Benefício de Prestação Con-

tinuada (BPC) entre 55 e 59 anos
(início na terça-feira, 11) e pes-
soas com comorbidades na faixa
etária de 55 a 59 anos (início na
quarta-feira, 12).

A partir da sexta-feira (14),
teve início a vacinação de pes-
soas com comorbidades na fai-
xa etária de 50 anos a 54 anos e
pessoas com deficiência perma-
nente beneficiárias do BPC com
50 anos ou mais.

Serviço – Vacinação con-
tra a Covid-19 na capital

Mega Postos
Das 8h às 17h
Apenas para aplicação de pri-

meira dose

SP faz lista de espera de doses
remanescentes de vacina

Adultos com comorbidades
a partir de 18 anos e residentes
na capital paulista já podem se
inscrever para a lista de espera
para receber as doses remanes-
centes da vacina contra a covid-
19. Profissionais de saúde com
mais de 18 anos também podem
receber a imunização com essas

doses que sobrarem em qualquer
equipamento de saúde da área de
abrangência dessas pessoas.

A regra foi divulgada em do-
cumento da Secretaria Munici-
pal da Saúde que define como
deve ser realizada a vacinação na
capital. Para organização, o equi-
pamento deverá manter a lista

com os usuários elegíveis em
seu território, com telefones
para convocação deste público.
A orientação do órgão é a de que
nenhuma dose viável da vacina
seja desprezada.

“É importante ressaltar que
nem sempre há doses exceden-
tes nas unidades. A medida se-

gue as diretrizes do instrutivo da
Coordenadoria de Vigilância em
Saúde, que determina que quan-
do houver frasco de vacina aber-
to no fim do expediente, para
que não haja qualquer desperdí-
cio de dose, ela deve ser aplica-
da”, informou a secretaria.
(Agência Brasil)

SP tem a madrugada mais fria do
 ano com termômetros em 13°C

A madrugada de sexta-feira,
(14) registrou a temperatura mais
fria do ano, até o momento, com
termômetros marcando 13 graus
Celsius (ºC), de acordo com me-
dição feita nas estações meteo-
rológicas do Centro de Gerenci-
amento de Emergências Climá-
ticas da Prefeitura de São Paulo

(CGE). A madrugada foi de céu
nublado e sem registro de chuva.

A sexta-feira começou gela-
da. No decorrer do dia, no en-
tanto, o sol aparece entre nuvens
e diminui um pouco a sensação
de frio, favorecendo a gradativa
elevação das temperaturas com
máximas que podem chegar aos

21°C. No final do dia a nebulo-
sidade volta a aumentar, porém
não há previsão de chuvas signi-
ficativas.

Neste sábado (15) espera-se
mais uma madrugada gelada, com
termômetros oscilando em tor-
no dos 13°C. Ao longo do dia as
temperaturas podem chegar aos

22°C. Não há previsão de chuva
também para o sábado, na Gran-
de São Paulo.

Para os próximos dias, a pre-
visão segue de sol entre nuvens,
com temperaturas mais baixas
nas madrugadas e gradativa ele-
vação durante as tardes. (Agên-
cia Brasil)

O Estado de São Paulo re-
gistra na sexta-feira (14)
3.069.804 casos de COVID-19
no decorrer da pandemia, com
103.493 mortes.

Entre o total de casos,
2.734.740 tiveram a doença
e já estão recuperados, sen-
do que 316.469 foram inter-
nados e receberam alta hos-

SP registra 3 milhões
de casos e 103,4 mil

óbitos por COVID-19
pitalar.

Hoje, há 21.530 pacientes
internados no estado, sendo
9.936 em unidades de tera-
pia intensiva e 11.594 em en-
fermaria.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI no estado é de
78,3% e na Grande São Paulo
é de 76,6%.

Cate retoma atendimento nas unidades
Central e Interlagos com habilitação do

seguro-desemprego
A Prefeitura de São Paulo irá

retomar o atendimento do Cate
– Centro de Apoio ao Trabalho
e Empreendedorismo na pró-
xima segunda-feira (17/05),
nas unidades Central e Inter-
lagos. A volta ocorrerá pelo
serviço de habilitação do se-
guro-desemprego, ainda em
horário reduzido, das 10h às
14h, para evitar aglomeração
em decorrência da pandemia.

Para ser atendido é neces-
sário ligar para a Central SP
156 ou uti l izar  o si te
(sp156.prefeitura.sp.gov.br).O
agendamento já está disponí-
vel e ocorre todos os dias, 24
horas.

“O serviço está sendo reto-
mado, excepcionalmente em
duas unidades, para ajudar quem
precisa ter acesso ao benefício
do seguro-desemprego. Neste
momento de crise sanitária e
econômica, todos os recursos

que pudermos disponibilizar ao
cidadão, seguindo os protocolos
de saúde, será viabilizado”, afir-
ma a secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e
Turismo, Aline Cardoso.

A expectativa do Cate é aten-
der cerca de 500 pessoas por
semana nas duas unidades aber-
tas. Durante a prestação de ser-
viço, as equipes técnicas do Cate
irão disponibilizar máscaras des-
cartáveis para quem comparecer
à unidade sem o equipamento.
No local, os atendentes irão ori-
entar o público quanto ao distan-
ciamento social e uso do álcool
em gel.

Seguro-Desemprego
O Cate habilitou cerca de

100 mil seguros-desemprego
em 2020. Neste ano, entre janei-
ro e março, mais de 12 mil pes-
soas já foram consideradas ap-
tas a receberem o benefício.

Tem direito ao seguro-de-

semprego, benefício do gover-
no federal, o trabalhador formal
e doméstico, dispensado sem
justa causa. O trabalhador for-
mal com contrato de trabalho
suspenso em virtude de partici-
pação em curso ou programa de
qualificação profissional ofere-
cido pelo empregador também
tem direito.

Agendamento
As pessoas que necessita-

rem realizar a habilitação do se-
guro-desemprego ou resolver
pendências sobre este benefício
devem ligar na Central SP 156 e
os atendentes irão direcionar
para uma das duas unidades aber-
tas neste momento, Central e
Interlagos, nos horários que es-
tiverem vagos. O interessado
será orientado sobre a documen-
tação necessária para ser aten-
dido nos postos.

As pessoas que não apresen-

tarem a totalidade dos documen-
tos ou comparecerem aos Cates
sem agendamento, não poderão
ser atendidas.

Como acessar pela in-
ternet

O seguro-desemprego pode
ser habilitado pelo site ou por
celular no aplicativo da Carteira
de Trabalho Digital. A platafor-
ma cruza informações disponí-
veis neste documento, assim é
possível solicitar o serviço, des-
de a habilitação até o pagamen-
to das parcelas a que tem direi-
to. É necessário não ter sido dis-
pensado por justa causa para dar
andamento ao atendimento.

Serviço
Agendamento
Só serão atendidas pessoas

com atendimento agendado pela
Central SP 156 ou site
sp156.prefeitura.sp.gov.br

Maio Amarelo: frota de ônibus
municipal conta com adesivos

indicativos de pontos cegos
Durante todo o mês, a Se-

cretaria Municipal de Mobilida-
de e Transportes (SMT), a Com-
panhia de Engenharia de Tráfe-
go (CET) e a São Paulo Trans-
porte (SPTrans) promovem
ações de conscientização e de
educação no trânsito no Movi-
mento Maio Amarelo. Entre os
temas trabalhados está a preven-
ção de acidentes de trânsito.

 As ações para garantir segu-
rança viária são constantes e in-
cluem diversas frentes. A frota
de ônibus municipais da cidade
de São Paulo, gerenciada pela
SPTrans, possui adesivos indica-
tivos afixados em áreas onde o
motorista não possui plena visi-
bilidade, chamados de “pontos

cegos”. O objetivo é chamar a
atenção de pedestres, ciclistas e
motociclistas para essas áreas do
veículo em que o motorista não
consegue perceber sua presen-
ça, a fim de evitar que aconte-
çam acidentes no trânsito.

 A identificação desta área é
de extrema importância nos ve-
ículos como ônibus, pois há áre-
as que escapam da visão do mo-
torista mesmo com os espelhos
retrovisores, em virtude do seu
comprimento. Os adesivos, ins-
talados principalmente nas late-
rais, alertam as pessoas mais
vulneráveis na circulação viária,
sobretudo durante as manobras
do veículo ou ao virar uma es-
quina, por exemplo.

  Os adesivos começaram a
ser instalados em novembro de
2019, quando foi apresentada a
nova identidade visual dos ôni-
bus de São Paulo. A preocupa-
ção com a segurança foi regis-
trada de forma efetiva com a
aplicação desses adesivos nos
“pontos cegos”. Além disso, fo-
ram considerados na nova iden-
tidade, elementos e informa-
ções relevantes aos usuários,
representados em um desenho
que remete à modernidade, le-
veza e simplicidade.

 O Maio Amarelo é um mo-
vimento internacional de cons-
cientização para redução de aci-
dentes no trânsito que surgiu em
maio de 2011, quando a Organi-

zação das Nações Unidas (ONU)
lançou a “Década de Ação para
Segurança no Trânsito”.

 Em 2017, a Prefeitura de
São Paulo, por meio da Secreta-
ria Municipal de Mobilidade e
Transportes, realizou pela pri-
meira vez ações do Movimento
na cidade.

 Em razão da pandemia de
Covid-19, o Maio Amarelo 2021
contará com uma programação
on-line, voltada para educação e
discussão de temas relevantes à
mobilidade e segurança viária.

Veja a programação completa
no site
www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/ transportes/
maio_amarelo/.

CÂMARA  (SP)
Com a saída do vice-governador Rodrigo Garcia do DEM (ex-

PFL) pro PSDB ‘liberal de centro’ do governador João Doria, o
vereador e presidente Milton Leite vai ocupar ainda mais a lide-
rança do partido por todo o Estado de São Paulo. É assim que
rola na política

.
PREFEITURA  (SP)
Comunidades cristãs católica, representada pelo vice em exer-

cício Ricardo Nunes (MDB) e vereadores evangélicos, segue na
corrente pela vida de Bruno Covas (PSDB), ainda internado no
hospital Sírio Libanês em seus tratamentos contra novos focos
de um câncer

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Deputados do DEM (ex-PFL) fiéis ao vice-governador Ro-

drigo Garcia podem usar a ‘janela da infidelidade’ em 2022 pra
também se filiarem ao PSDB ‘liberal de centro’ do governador
Doria, que deve ser candidato à Presidência. Garcia deve ser can-
didato à reeleição

.
GOVERNO  (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) praticamente lançou o

vice Rodrigo Garcia à sua sucessão, filiando-o ao seu PSDB ‘li-
beral de centro’. Com isso, o ex-governador Alckmin pode até
deixar o PSDB pra disputar de novo o governo paulista ou o Se-
nado nas eleições 2022

.
CONGRESSO  (BR)
Pergunta da hora : a CPI da pandemia Covid 19, contra o go-

verno Bolsonaro e a favor - via relatoria do senador Renan (MDB)
-  de esconder os desvios cometidos por vários governos estadu-
ais e prefeituras, vai ignorar o trabalho do Ministério Público e
Polícia Federal ?

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
O que era uma luta só do Bolsonaro pra 2022, começa a ter

apoios por todo o Brasil : apoios pra que nossas urnas eletrôni-
cas tenham a impressão em papel dos votos dos brasileiros. Em
tempo : não há - no mundo - nenhum sistema que não possa ser
fraudado ...

.
PARTIDOS  (BR)
Em quase todos os partidos com cadeiras na Câmara dos De-

putados tão interessados em basicamente 2 coisas na reforma
política, até no máximo o mês de julho : a  volta das coligações
pras eleições proporcionais e até um possível financiamento pri-
vado já pra 2022

.
HISTÓRIAS  (BR)
Estudiosos da Cristandade e da Literatura Bíblica tão consi-

derando que o início de uma guerra entre Israel e a Palestina não
deve ser o início de uma 3ª guerra mundial. Ao contrário, daí pode
começar a surgir um Anticristo, que vai promover uma falsa paz
mundial ...

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista CESAR NETO vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet, desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência das liberdades possíveis. Twitter  @cesarnetoreal  -  Email
cesar.cesarneto.com



Pix Cobrança, que substituirá
boletos, começa a funcionar
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Lembre sempre de lavar as mãos

Israel inicia ataques terrestres
à Faixa de Gaza

O Exército de Israel anunciou que tropas terrestres, em con-
junto com missões aéreas, deram início a ataques contra a Faixa
de Gaza.

A operação foi anunciada pelos militares no Twitter. Hostili-
dades entre Israel e Palestina completaram o quinto dia na sexta-
feira (14), em um dos mais violentos combates observados em
anos.

O total de mortes em Gaza, que é efetivamente controlada
pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, teria aumentado para
103, incluindo crianças.

Ataques diários de foguetes por parte do Hamas contra a maior
cidade israelense, Tel Aviv, e em outras partes do país, causaram
a morte de sete pessoas.

A imprensa israelense afirma que o Ministério da Defesa do
país autorizou os militares a convocarem um total de 16 mil tro-
pas reservistas. (Agencia Brasil)

Itália revoga quarentena para
viajantes de UE, Reino

Unido e Israel
A Itália revogará as restrições de quarentena para viajantes

que chegam de países europeus e da chamada zona Schengen
(que inclui 26 países europeus), assim como do Reino Unido
e de Israel, a partir do dia 16 de maio, informou o Ministério
da Saúde do país nesta sexta-feira.

As pessoas que entram na Itália vindas desses países atual-
mente têm de ficar cinco dias de quarentena e passar por exa-
me obrigatório antes da chegada e ao final do período de iso-
lamento.

Um teste negativo para covid-19 realizado antes da via-
gem ainda será exigido, disse o ministério em comunicado.

A pasta acrescentou que as restrições atualmente vigentes
para pessoas que viajam do Brasil estão mantidas. (Agencia
Brasil)

A partir da sexta-feira (14),
os bancos e as demais institui-
ções financeiras que aderiram
ao Pix, serviço de pagamento
instantâneo do Banco Central
(BC), passaram a oferecer o
Pix Cobrança. Semelhante ao
boleto bancário, esse serviço
permite o pagamento imediato
a empresas e prestadores de
serviços por meio do código
QR (versão avançada do códi-
go de barras).

Assim como no boleto ban-
cário, o Pix Cobrança permiti-
rá a inclusão de juros, multas e
descontos. Bastará o cliente
abrir o aplicativo da instituição
financeira, fotografar o código
QR com a câmera do celular e
fazer o pagamento pelo Pix
com a data atual, com encargos
e abatimentos calculados.

Por enquanto, o serviço não
permitirá agendar vencimentos
futuros. Alegando necessidade

de tempo para as instituições
financeiras se adaptarem, o BC
adiou o agendamento para da-
tas futuras. Essa funcionalida-
de só entrará em vigor em 1º
de julho.

Alta adesão
No domingo (16), o Pix

completará seis meses de ope-
ração. Até o fim de abril, se-
gundo os dados mais recentes
do Banco Central, o Pix tinha

movimentado R$ 951 trilhões
em 1 trilhão de transações. Até
o mês passado, o sistema de
pagamentos instantâneo tinha
82 milhões de pessoas físicas
e 5,4 milhões de pessoas jurí-
dicas cadastradas.

Entre as pessoas físicas,
73% dos cadastrados usaram
o Pix pelo menos uma vez.
Entre as pessoas jurídicas, a
adesão chegou a 85%. (Agen-
cia Brasil)

Preocupado com o baixo vo-
lume nos reservatórios das hidre-
létricas do país, o governo fede-
ral montou uma sala de situação
sobre condições hidrológicas e
gestão energética para tratar do
problema. Na quinta-feira (13),
durante a primeira reunião da
equipe, foram debatidas ações
para preservar o volume dos re-
servatórios sem prejudicar o
abastecimento de energia no país.

A expectativa é que um plano
de ação seja apresentado nos pró-
ximos dias, com medidas para
reduzir a vazão de parte dos re-
servatórios.

O grupo foi criado após aler-
ta do Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) e de ou-
tros órgãos ligados ao Ministé-
rio de Minas e Energia (MME)
sobre a maior crise hidrológica
em 91 anos.

De acordo com a assessoria
do MME, durante a reunião, fo-
ram discutidas medidas que bus-
cam maximizar a geração das usi-
nas termelétricas e de outras fon-
tes de energia, permitindo esto-
car mais água nas represas das
hidrelétricas. Também foram ava-
liadas outras ações que possam
ser adotadas para “garantir que a
segurança energética do país seja
preservada para este e os próxi-
mos anos”.

Os dados mostram que o pe-
ríodo de setembro de 2020 a
abril de 2021 registrou o menor
volume histórico de água nos re-
servatórios das hidrelétricas das
regiões Sudeste e Centro-Oeste,
que representam 70% da capaci-
dade de armazenamento do país.

De acordo com o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétri-

Crise hídrica leva à
criação de sala de

situação para
buscar soluções

co (CMSE), em abril, o volume
desses reservatórios alcançou o
menor nível verificado para o
mês desde 2015. Além disso, o
mês passado também registrou
volume de chuvas abaixo da mé-
dia histórica nas bacias hidro-
gráficas do Sul, Nordeste e
Norte do país.

Com o término do período
chuvoso no Sudeste e no Cen-
tro-Oeste e com os baixos vo-
lumes armazenados nos reser-
vatórios, o CMSE ressaltou a
necessidade da adoção de
“ações mais vigorosas”.

Na semana passada, durante
reunião, o comitê ampliou as me-
didas emergenciais adotadas para
atendimento ao Sistema Interli-
gado Nacional (SIN), entre as
quais a geração termelétrica fora
da ordem de mérito e a importa-
ção de energia da Argentina ou do
Uruguai, sem limitação de quan-
tidade e preços, “desde que seja
alocável na carga e respeitadas as
restrições operativas, e de forma
a minimizar o custo operacional
total do sistema elétrico.”

Além de representantes do
MME, participaram da reunião da
sala de situação integrantes da
Casa Civil e da Secretaria-Geral
da Presidência da República, dos
ministérios da Economia, Infra-
estrutura, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Regional e além
de órgãos como a Agência Na-
cional de Águas, a Agência Na-
cional de Transportes Aquaviá-
rio, o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transpor-
tes e o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama).
(Agencia Brasil)

Confiança na economia tem
melhorado, diz Campos Neto

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, dis-
se na sexta-feira (14) que dados
mais recentes têm mostrado au-
mento da confiança nos setores
da economia e que as proje-
ções do Produto Interno Pú-
blico (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos no país)
para 2021 têm respondido em
alta. Campos Neto, porém,
voltou a fazer alertas sobre a
situação fiscal do Brasil.

O presidente do BC par-
t i c ipou  de  evento  v i r tua l

p romov ido  pe lo  Bank  o f
America.

Segundo Campos Neto, o
país emerge da crise da co-
vid-19 como um dos piores
entre emergentes no que tan-
ge a elevação da proporção
dívida/PIB, o que levou a
curva de juros doméstica a
ser uma das mais penaliza-
das nesse universo.

O presidente do BC afir-
mou que um aumento injusti-
ficado das despesas públicas
para fortalecer a economia

teria efeito líquido oposto,
uma vez que a leitura seria de
quebra de compromisso de
regras de sustentabilidade fis-
cal. Para Campos Neto, pode-
se gastar mais para combater,
por exemplo, a pandemia, mas
é preciso que esses custos
extras sejam bem explicados.

Ainda assim, ele rechaçou
avaliações de que o Brasil este-
ja em dominância fiscal - quan-
do o BC fica limitado a subir os
juros porque o aumento dos cus-
tos de empréstimos deteriora

ainda mais o cenário para as con-
tas públicas. Campos Neto jus-
tificou que os custos de emis-
são de dívida têm permanecido
baixos a despeito das preocupa-
ções fiscais.

O presidente do BC acredita
também que a pressão cambial
mais forte decorrente do des-
monte do overhedge (proteção
cambial adicional dos bancos) e
de pré-pagamentos de dívidas
em moeda estrangeira por em-
presas brasileiras ficou para trás.
(Agencia Brasil)

Inflação desacelera para todas as
faixas de renda em abril,segundo IPEA

A inflação de abril desacele-
rou em relação a março para to-
das as faixas de renda pesquisa-
das pelo Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (Ipea),
que divulgou na sexta-feira (14)
uma análise do Indicador Ipea de
Inflação por Faixa de Renda.

Apesar disso, a pesquisa
mostra que a redução no ritmo
de aumento de preços foi mais
forte entre as famílias de mai-
or renda, que também acumu-
lam menor inflação em um pe-
ríodo de 12 meses, de acordo
com o Ipea.

Com esse movimento, o au-
mento mensal de preços em
abril foi mais intenso entre as
famílias de renda muito baixa
(menor que R$ 1.650,50), para
quem a inflação passou de
0,71% em março para 0,45% em
abril. Em 12 meses, essas famí-
lias acumulam inflação de
7,71%, enquanto a inflação ge-
ral foi de 6,76%, segundo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), medido
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Para as famílias de renda bai-
xa (de R$ 1.650,50 a R$
2.471,09), a inflação de abril foi
de 0,42%, enquanto a de março
registrou índice de 0,85%. Es-
sas famílias acumulam uma in-
flação de 7,5% em 12 meses,
também acima da inflação mé-
dia da economia brasileira.

Na outra ponta da tabela, as
famílias de renda alta (mais de
R$ 16.509,66) acumulam uma
inflação anualizada de 5,21%,
abaixo do índice geral. Para es-
sas famílias, a inflação mensal
caiu de 1% em março para
0,23% em abril.

O Ipea explica que, em abril,
o grupo saúde e cuidados pesso-
ais constituiu o principal fator de
pressão sobre os preços, com a
alta de produtos farmacêuticos.

Para as famílias de renda
mais baixa, esse quadro se soma
ao peso do aumento das carnes,
aves, ovos, leites e derivados.
Mesmo assim, contribuíram
para a desaceleração da infla-
ção entre os mais pobres as
quedas de tarifas de energia
elétrica, ônibus intermunici-

pais e botijão de gás.
Para as famílias mais ricas,

o peso do encarecimento de
alimentos e medicamentos é
menor, o que se soma à defla-
ção (redução de preços) de
combustíveis e transportes por
aplicativo.

Classe média
As famílias de renda média

alta (R$ 8.254,83 e R$
16.509,66) foram as que tiveram
maior desaceleração da inflação
entre todos os grupos de renda, já
que o índice de março foi de
1,08%, e o de abril, de 0,20%. No
caso dessas famílias, a variação de
preços em 12 meses está em
5,85%, baixo da inflação geral.

Para o grupo de renda média
(R$ 4.127,41 e R$ 8.254,83), a
inflação de abril foi de 0,26%,
enquanto a de março era de
1,09%. Em 12 meses, a inflação
que incide sobre a cesta de com-
pras dessas famílias acumula
6,61%, também abaixo do índi-
ce geral de 6,76%.

Assim como os grupos de
renda baixa (R$ 2.471,09 e R$

4.127,41), os de renda média-
baixa experimentam uma infla-
ção acumulada maior que os de-
mais grupos de renda média. A
inflação para essas famílias pas-
sou de 1,02% em março para
0,33% em abril e acumula 7,3%
em 12 meses, acima do IPCA.

Inflação de 2021
Quando são analisadas so-

mente as taxas mensais de
2021, a situação se inverte e
os grupos de menor renda pas-
sam a acumular as menores va-
riações de preço. Enquanto a
renda muito baixa tem inflação
de 2,06% desde janeiro, sobre
a renda alta incide uma varia-
ção acumulada de 2,52%.

Segundo o Ipea, essa dife-
rença repercute, basicamente,
a desaceleração dos alimentos
e a forte alta dos combustíveis
ocorrida no primeiro trimestre
de 2021.

A inflação acumulada em
2021 é mais intensa sobre a ren-
da média, com uma taxa acumu-
lada de 2,62% entre janeiro e
abril.  (Agencia Brasil)

Contribuintes de SP podem pagar
online débitos da dívida ativa

Desde o início de maio, os
contribuintes do estado de São
Paulo com débitos inscritos na
dívida ativa e protestados pode-
rão emitir guias de recolhimen-
to desses débitos sem precisar
ir aos cartórios. Para isso basta
acessar o site.

O pagamento online é resul-

tado de um convênio entre a Pro-
curadoria Geral do Estado de São
Paulo (PGE/SP) e o Instituto de
Estudos de Protesto de Títulos
do Brasil – Seção São Paulo
(IEPTB-SP). Segundo a procu-
radoria, ao todo existem cerca
de seis milhões de débitos (dí-
vidas), no montante de aproxi-

madamente R$ 80 bilhões, que
podem também ser pagos no
cartório de protesto.

“Mediante transferência ban-
cária ou pagamento do boleto
emitido diretamente no site
será possível liquidar os débi-
tos e obter o cancelamento do
protesto em um único ato, de

forma segura, sem a necessi-
dade de sair de casa”, segundo
a procuradoria.

A quitação poderá ser aces-
sada de várias maneiras: menus,
barra de mensagens e, principal-
mente, digitando o documento
CPF ou CNPJ na consulta gra-
tuita do site . (Agencia Brasil)

Inep diz estar “engajado” para que
Enem seja realizado em 2021

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) informou,
em nota, que pretende realizar as
provas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2021
este ano. A autarquia afirmou que
tem orçamento suficiente para
isso e que está concluindo o pro-
cesso de planejamento e elabo-
ração do cronograma do exame.
“A data vai ser verificada de
acordo com o andamento da pan-
demia”, disse o ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro, em entre-
vista a jornalistas.

Questionado se há a possibi-
lidade do Enem 2021 ser apli-
cado em 2022, o Inep diz que

está “engajado para que as pro-
vas sejam realizadas ainda neste
ano”. Ribeiro enfatizou que, as-
sim como houve um esforço
para que houvesse a prova do
Enem 2020, adiada para 2021,
“o de 2021 teremos sim, com
toda certeza”, enfatizou.

A nota acrescenta, no entan-
to: “não há, ainda, confirmação
sobre a data de realização das
etapas, com exceção do perío-
do para solicitação de isenção e
justificativa de ausência”. Esta
fase está prevista em edital pu-
blicado separadamente, de acor-
do com a autarquia, para facili-
tar a compreensão das regras
específicas de gratuidade e evi-

tar que haja problemas na homo-
logação da inscrição dos inte-
ressados em realizar as provas.
O prazo é de 17 a 28 de maio.

O Inep diz ainda que “tentar
antecipar a divulgação da data de
realização do exame com base
em documentos preparatórios é
desinformar a população”. Se-
gundo o Inep, todas as informa-
ções sobre o exame serão publi-
cadas nos editais, assim que hou-
ver as definições necessárias.

Por conta da pandemia, o
Enem 2020 foi adiado para
2021. O exame, realizado em
janeiro e fevereiro deste ano, re-
gistrou as maiores taxas de abs-
tenção. Para a edição de 2021, a

autarquia afirma que busca “ex-
celência no processo de plane-
jamento, com o intuito de aten-
der a todos os requisitos sanitá-
rios e garantir uma aplicação
segura a todos os envolvidos,
desde sua elaboração”.

Realizado anualmente, o
Enem é o maior exame para in-
gresso no ensino superior do país,
contando com milhões de inscri-
ções em todo o território nacio-
nal. As notas do Enem podem ser
usadas para participar de progra-
mas como o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), o Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) e
o Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). (Agencia Brasil)
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terra em Mato Grosso do Sul
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O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (14) que a
situação do país estaria muito
pior caso os trabalhadores do
campo tivessem parado suas ati-
vidades em decorrência da pan-
demia. O presidente voltou a cri-
ticar as medidas de isolamento
social. A afirmação foi feita du-
rante a cerimônia de entrega de
307 títulos de posse de terra a
agricultores familiares da comu-
nidade Santa Mônica em Tere-
nos (MS).

“Se vocês do campo tivessem
ficado em casa, a exemplo do
pessoal engravatado das cidades,
as cidades teriam sucumbido”,
disse o presidente, dirigindo-se
aos agricultores que participa-
ram do evento, ao destacar que
é a produção dos agricultores
familiares que alimenta o povo
brasileiro.

O presidente voltou a reite-
rar as críticas que vem fazendo
ao isolamento social enquanto
instrumento de combate à pan-
demia. “Vocês sofreram muito

com medidas restritivas sem
qualquer comprovação científi-
ca. Não existe comprovação ci-
entífica de lockdown. Não exis-
te. Quase quebraram o Brasil ano
passado para atingir o governo.
Não conseguiram porque eu fa-
lei que só Deus me tira de lá”,
disse Bolsonaro.

Ele acrescentou que os gas-
tos com auxílio emergencial
endividaram o país em R$ 700
bilhões “para atender questões
da pandemia”, e que, “só de gas-
tos com auxílio emergencial foi
o equivalente a dez anos de bol-
sa família”. “E agora se faz uma
CPI,[comissão parlamentar de
inquérito, em Brasília, não
para apurar propina da vacina.
Se faz uma CPI com aquela
composição para apurar omis-
sões no governo federal, mas
que, na hora de convocar go-
vernadores, ela é contra”, argu-
mentou o presidente.

Entrega de títulos
Também presente no evento,

a ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tereza
Cristina, lembrou que, com os
307 títulos fundiários entregues
em Mato Grosso do Sul, o go-
verno já contabiliza, desde 2019,
3.296 documentos de titulação
definitivas e provisórios emiti-
dos no estado. Deste total, 1.128
são títulos definitivos.

“A partir de hoje, esses pro-
dutores são independentes e po-
dem fazer o que quiserem com
a terra porque o título é de vo-
cês. Vocês são donos da vida de
vocês”, disse ao anunciar a assi-
natura do programa Titula Bra-
sil, criado para apoiar a titulação
de assentamentos e de áreas pú-
blicas rurais da União e do Incra
passíveis de regularização por
meio de parcerias com os mu-
nicípios.

Terras indígenas e quilom-
bolas

Bolsonaro aproveitou o
evento, de entrega da posse de
terras a agricultores familiares,

para defender medidas simila-
res aos povos indígenas, no
sentido de dar a eles a posse
de terra para fazerem com ela
o que bem quiserem. “Temos
um projeto que torna a terra
do índio igual à fazenda de
vocês. Ele pode produzir, ga-
rimpar e fazer tudo que o fa-
zendeiro do lado quer fazer”,
disse o presidente.

“Não tivemos demarcação de
terras indígenas ao longo dos
meus quase dois anos e meio de
governo, assim como não tive-
mos de quilombolas. Qual é a
diferença de quem tem uma pele
mais escura do que nós?”, acres-
centou.

Ainda segundo o presidente,
o país vive uma crise hidrológi-
ca devido à dificuldade para pas-
sar linhas de transmissão de
energia elétrica em territórios
indígenas. “E, por causa disso,
gastamos mais de R$ 1 bilhão
por ano em subsídio para que o
povo de Roraima tenha energia
elétrica.” (Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde anun-
ciou  na sexta-feira (14) que fe-
chou o contrato para a aquisição
de mais 100 milhões de doses
da vacina da farmacêutica Pfizer
em parceria com a empresa Bi-
oNTech. Este novo lote se soma
aos 100 milhões de doses que já
haviam sido adquiridos pela pas-
ta anteriormente.

Com isso, pelo contrato, as
empresas responsáveis pelo
imunizante deverão disponibi-
lizar 200 milhões de doses até
o fim deste ano. As 100 mi-
lhões de doses do contrato
anunciado na sexta-feira, deve-
rão ser entregues entre setem-
bro e novembro deste ano.

Já o primeiro lote de 100

Governo compra
100 milhões de doses
da vacina da Pfizer

milhões de doses já começou
a ser entregue no mês de abril,
em uma remessa de 1 milhão
de doses. Conforme o crono-
grama, está prevista a entrega
de outros 2,5 milhões em maio
e 12 milhões em junho.

Para o mês de maio, segun-
do o painel de vacinação con-
tra a covid-19, estão previstos
ainda 20,5 milhões de doses da
Oxford/AstraZeneca produzida
pela Fiocruz, 3,9 milhões da
Oxford/AstraZeneca obtida
pelo consórcio Covax Facili-
ty, cinco milhões da Corona-
vac e mais 842 mil da Pfizer
pelo Covax Facility, totalizan-
do 32,9 milhões de doses.
(Agencia Brasil) Butantan paralisa produção de

vacinas por falta de insumos
O Instituto Butantan finali-

zou na sexta-feira (14) as entre-
gas do primeiro contrato para
fornecimento de vacinas contra
o novo coronavírus ao Progra-
ma Nacional de Imunizções
(PNI). Foi disponibilizado o to-
tal de 1,1 milhão de doses, so-
mando 47,2 milhões de doses da
vacina CoronaVac, elaborada em
parceria com o laboratório chi-
nês Sinovac.

O contrato previa o forneci-
mento de 46 milhões de doses
da vacina. Assim, o lote de sex-
ta-feira, também é o início do
cumprimento do segundo con-
trato para a disponibilização de
54 milhões de doses até o final
de agosto.

O Butantan informou que vai
paralisar a produção até a che-
gada de um novo lote com 10
mil litros de insumo farmacêu-
tico ativo (IFA), matéria-prima
da vacina. Segundo o governo de
São Paulo, o carregamento ain-

da não foi liberado pelo gover-
no chinês para ser embarcado ao
Brasil. “Esses 10 mil litros cor-
respondem a aproximadamente
18 milhões de doses da vacina,
absolutamente necessários para
manter a frequência do sistema
vacinal, acelerar e atender os que
precisam da segunda dose”, dis-
se o governador João Doria.

Ele atribuiu o atraso na libe-
ração do envio do material a um
“entrave diplomático” causado
por declarações “desastrosas” de
autoridades do governo brasilei-
ro em relação à China e à pró-
pria vacina.

A entrega de insumos já so-
freu outros atrasos semelhantes.
Segundo o diretor do Butantan,
Dimas Covas, a finalização do
primeiro contrato de forneci-
mento ao PNI teve um atraso de
12 dias.

Atrasos no cronograma
Com a atual demora na en-

trega de matéria-prima, a estima-
tiva de Covas é que só sejam dis-
ponibilizadas cinco milhões de
doses de vacina em maio, quan-
do a previsão inicial era de 12
milhões de doses.

O governo de São Paulo ava-
lia que as doses disponíveis no
momento são capazes de aten-
der todos os grupos convocados
para receber a imunização. No
entanto, Covas lembrou que al-
guns municípios, seguindo reco-
mendação do Ministério da Saú-
de, usaram todas as doses de
CoronaVac para a primeira eta-
pa da imunização e podem ter
dificuldades para aplicar a se-
gunda dose. Problema que, de
acordo com o presidente do Bu-
tantan, não acontece no estado
de São Paulo.

Itamaraty
Em audiência pública na Co-

missão de Relações Exteriores
do Senado, no último dia 6, o

ministro das Relações Exterio-
res, Carlos França, disse que a
relação com a China está entre
as prioridades do governo bra-
sileiro. “Queremos um relacio-
namento econômico e comerci-
al maior e mais diversificado
com a China”, afirmou na oca-
sião.

Embaixada da China
Em publicação nas redes so-

ciais, a embaixada chinesa no
Brasil destacou a cooperação
com países em desenvolvimen-
to para o acesso a vacinas e in-
sumos. “A China é o maior for-
necedor de vacinas para países
em desenvolvimento, oferecen-
do assistências vacinais a mais
de 80 nações em desenvolvi-
mento e exportando o imunizan-
te a uns 50 países. A China con-
tinua a honrar seu compromisso
de tornar suas vacinas um bem
público global”, diz a publica-
ção. (Agencia Brasil)

A Secretaria de Polícia do
Senado está apurando se um
produto enviado a alguns par-
lamentares pode ter provoca-
do uma reação alérgica em ao
menos uma servidora da Casa.

A apuração foi instaurada
na quinta-feira (13), depois
que senadores que integram
a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia
relataram ter recebido o ma-
terial, parte de uma campa-
nha contra os maus-tratos em
animais.

“Não sei se meu gabinete foi
o primeiro a receber, mas me
parece que outros senadores
também receberam o mesmo
pacote”, disse o senador Marcos
Rogério (DEM-RO), líder do
Democratas no Senado.

“Parece-me ser, realmen-
te, uma campanha legítima,
mas minha assessora teve con-
tato com o material e desen-
volveu uma reação alérgica”,
disse Marcos Rogério, aconse-
lhando os senadores e servido-
res que receberem o material a
não manuseá-lo até que peritos
verifiquem se o produto ofere-
ce ou não algum risco à saúde.

Bath bombs
Em nota, o Departamento

de Comunicação do Senado
explicou que o material ao
qual o senador se referiu é se-
melhante a uma bomba de sais
de banho (bath bombs) no for-
mato de um coelho. Em geral,
as bath bombs são produtos
artesanais, utilizados como
cosméticos que se dissolvem
e efervescem quando em con-
tato com a água.

Até a noite de quinta-fei-
ra, o Senado não sabia infor-
mar quantos gabinetes parla-
mentares receberam as caixas.
Peritos vão avaliar a toxicida-
de do material, ainda que, ofi-
cialmente, nenhum servidor
tenha comunicado à diretoria
da Casa ter sofrido reação
alérgica.

Senado apura se
material de campanha

causou alergia
 em servidora

Campanha
Responsável pela campa-

nha realizada para sensibilizar
a população de diversos países
contra o uso de animais como
cobaias em testes de cosmé-
ticos, a organização não go-
vernamental (ONG) Humane
Society International (HSI)
confirmou o envio do materi-
al. E informou que os sais de
banho foram doados pela pres-
tigiada empresa britânica de
cosméticos naturais Lush.

Segundo o diretor de Po-
líticas Científicas da ONG,
Helder Constantino, das 2 mil
unidades que a Lush doou à
sede da HSI, 150 foram desti-
nadas ao escritório brasileiro.
Dessas, apenas 18 foram re-
distribuídas a parlamentares e
parceiros antes do senador
Marcos Rogério comentar o
caso de sua servidora.

“Ficamos surpresos com
estes relatos, mas tão logo
soubemos, por precaução, sus-
pendemos a distribuição”, dis-
se Constantino à Agência Bra-
sil. “No Brasil A ideia era en-
viar os sais de banho para al-
guns parceiros da nossa cam-
panha [#SaveRalph] contra o
uso de animais em testes de
cosméticos, incluindo alguns
senadores, já que há, [trami-
tando] no Senado, um projeto
de lei sobre o assunto. Era uma
delicadeza. Não queríamos, de
forma alguma, chamar a aten-
ção desta forma”, acrescentou
Constantino, garantindo que,
segundo a fabricante do produ-
to, ele é feito basicamente
com bicarbonato de sódio e
vendido em vários países.

“São ingredientes super
seguros. Eu mesmo tenho um
em casa. Meus próprios filhos
o estão usando sem qualquer
problema. De qualquer forma,
temos conosco parte do ma-
terial que recebemos e o co-
locamos à disposição do Se-
nado”, disse o diretor da HSI.
(Agencia Brasil)

TSE lança campanha sobre segurança
do sistema de votação eletrônico

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) lançou  na sexta-feira
(14) a campanha de esclareci-
mento à população sobre a se-
gurança do sistema de votação
eletrônico no país. Serão veicu-
ladas peças audiovisuais nas re-
des sociais do tribunal, na Rádio
Justiça e na TV Justiça para de-
talhar o funcionamento da urna
eletrônica, os mecanismos de
segurança do processo eleitoral
e as medidas que são tomadas

para auditar a votação.
Durante a coletiva de lança-

mento da campanha, o presiden-
te do TSE, ministro Luís Rober-
to Barroso, reiterou que o pro-
cesso de votação eletrônico é
usado há 25 anos no país e ne-
nhuma fraude foi registrada. Bar-
roso disse que o Brasil registrou
várias fraudes na contagem dos
votos de papel antes da implan-
tação do equipamento, que co-
meçou a ser usado em 1996.

“O advento das urnas eletrô-
nicas mudou a qualidade da demo-
cracia no Brasil e, desde então, as
urnas eletrônicas vêm sendo uti-
lizadas com sucesso, sem que ja-
mais se tivesse documentado se-
quer um caso de fraude”, disse.

O presidente do TSE tam-
bém anunciou a criação de uma
comissão externa que vai acom-
panhar todo o processo eleito-
ral de 2022. O grupo será im-
plantado até o final deste ano e

deverá contar com a participação
de acadêmicos, representantes
de instituições públicas e da área
de tecnologia de informação,
movimentos de combate à cor-
rupção e integrantes do Congres-
so Nacional.

“Aqui não há nada a escon-
der, tudo é limpo, transparente e
pode ser visto, inspecionado e
auditado por qualquer pessoa, a
qualquer tempo”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Covid-19: mortes continuam a cair
e casos oscilam positivamente

A curva de mortes por covid-
19 continuou na semana epide-
miológica (SE) 18, de 2 a 8 de
maio, a mesma trajetória de que-
da da semana anterior, conforme
o novo Boletim Epidemiológi-
co do Ministério da Saúde. No
boletim divulgado na sexta-fei-
ra (14), foram registrados
14.879 óbitos, enquanto na se-
mana anterior o levantamento
trouxe 16.945 vidas perdidas
para a doença.

O resultado representa uma
queda de 12% entre as duas se-
manas epidemiológicas. Especi-
alistas consideram as variações
de até 15% como quadros de
estabilidade. Na semana anteri-
or a redução havia sido de 5%. A
média móvel de mortes (total de
vidas perdidas durante a semana
dividida pelo número de dias) na
semana epidemiológica 18 ficou
em 2.126.

A curva de mortes durante a
pandemia segue o movimento de
reversão da tendência de alta da
2ª onda registrada neste ano, ini-

ciada por um aumento intenso a
partir do fim do mês de feverei-
ro. A inflexão teve início na se-
mana epidemiológica 14, na 1ª
quinzena de abril.

Os boletins epidemiológi-
cos do Ministério da Saúde so-
bre o novo coronavírus reúnem
a avaliação da pasta sobre a evo-
lução da pandemia, consideran-
do as semanas epidemiológicas
e o tipo de mediação empregada
por autoridades de saúde para
essas situações. A semana epi-
demiológica é um recorte tem-
poral adotado por autoridades de
saúde para analisar esses movi-
mentos.

O número de novos casos
oscilou 1% para cima. Na SE 18
foram registrados 419.904 no-
vos diagnósticos positivos da
covid-19, contra 417.760 na se-
mana anterior. A média móvel de
casos ficou em 59.986.

O resultado da SE 18 marcou
um avanço na tendência de re-
versão do movimento de queda
da curva de casos, já iniciada na

semana anterior. A redução dos
novos diagnósticos positivos de
covid-19 foi iniciada em março,
apenas com um revés na SE 13.

Estados
Conforme o boletim epide-

miológico, o número de esta-
dos com aumento nos novos
casos ficou em três na semana
epidemiológica 18, 15 ficaram
estáveis e oito mais o Distrito
Federal tiveram redução. Os
acréscimos mais efetivos
ocorreram no Rio de Janeiro
(79%) e Piauí (31%). Já as que-
das mais intensas se deram no
Rio Grande do Sul (-13%) e
Espírito Santo (-13%).

Quando consideradas as
mortes, o número de estados
com queda das curvas foi de
19 mais o DF, seis ficaram
estáveis e apenas um teve
acréscimo em relação ao ba-
lanço da semana anterior. As
quedas mais expressivas acon-
teceram no Pará (-33%) e no
Amazonas (-32%). O aumento

ocorreu no Paraná (13%).

Mundo
A Índia ampliou sua lideran-

ça como país com mais novas
mortes em todo o mundo, a par-
tir da explosão da pandemia no
local. Lá foram registrados
26.805 novos óbitos. O Brasil
mantém a 2ª colocação. Em se-
guida, vêm Estados Unidos
(4.614), Colômbia (3.367) e
Argentina (2.946). Quando con-
siderados números absolutos
desde o início da pandemia, o
Brasil segue na 2ª posição, atrás
dos Estados Unidos (576.722).

O Brasil ocupou a 2ª colo-
cação no ranking de casos. A li-
derança continuou com a Índia,
que teve 2.738.624 novos diag-
nósticos no período. O Brasil é
seguido por Estados Unidos
(294.084), Turquia (166.733) e
Argentina (142.293). Na compa-
ração em números absolutos, o
Brasil fica na 3ª posição, atrás
dos EUA (32,6 milhões) e Índia
(22,2 milhões). (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 15/04/2021
1. Data, Horário e Local: No dia 15/04/2021, às 08:00 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 23, parágrafo 
5º do Estatuto Social da Companhia (“Reunião”). 2. Convocação e Presença: Confirmada a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, a Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23, 
parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretária: Teresa Cristina 
Meyer Pires Faleiro. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar, conforme o caso, sobre: (i) o projeto de M&A e a celebração 
dos documentos definitivos que formalizam os termos e condições do projeto; (ii) a celebração de determinados contra-
tos intercompanies entre sociedades controladas pela Companhia; (iii) a orientação de voto para os representantes da 
Companhia e/ou de subsidiárias da Companhia, conforme o caso, votarem em assembleia de acionistas de determinadas 
subsidiárias acerca de aprovação de aumento de capital e/ou a celebração de contratos de mútuo entre a Companhia e/
ou suas subsidiárias, sujeito à conclusão da transação descrita no item (i), acima; e (iv) a aquisição de dois empurradores 
troncais pela Companhia e/ou suas subsidiárias. 5. Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes na 
Reunião realizaram apresentações acerca dos tópicos da Ordem do Dia (“Material de Suporte”). Após as apresentações, 
os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material fornecido e das 
apresentações realizadas, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou 
ao que foi esclarecido. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à Reunião, 
nos termos do Material de Suporte, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) aprovaram o projeto de 
M&A envolvendo a Companhia, a Cikelsol S.A. e a Pricolpar S.A., sociedades controladas pela Companhia, bem como a 
Imperial Logistics International B.V. & Co. KG (“Imperial”) e determinadas entidades de seu grupo empresarial, que trata da 
aquisição, pela Companhia e/ou por suas controladas, conforme o caso (i) da aquisição de ações representativas de 100% do 
capital social da Imperial Shipping Paraguay S.A., sociedade sediada em Assunción, no Paraguai; (ii) da aquisição de ações 
representativas de 100% do capital social da Imperial South America BV, sociedade sediada em Druten, na Holanda; (iii) da 
aquisição de ações representativas de 50% do capital social da Baden S.A., sociedade sediada em Concepción, no Paraguai; 
e (iv) da aquisição de determinados ativos de navegação do grupo Imperial, incluindo e 7 empurradores troncais, 84 barcaças 
e 48 tampas de barcaças (“Transação”). Nesse contexto, os membros do Conselho de Administração aprovaram ainda a 
assinatura dos documentos definitivos que formalizam a Transação, incluindo: (i) Framework Agreement, entre a Imperial 
Logistics International B.V. & Co. KG, a Imperial Mobility International B.V., a Imperial Fleet Services GmbH, a Companhia 
e suas controladas Pricolpar S.A. e Cikelsol S.A.; (ii) Local Transfer Agreement acerca da compra e venda de ações da 
Imperial South America B.V., entre Imperial Mobility International B.V., o Sr. Fabian Sesto e a Companhia; (iii) Share Purchase 
Agreement acerca da compra e venda de ações da Imperial Shipping Paraguay S.A. e da Baden S.A., entre Imperial Mobility 
International B.V. e a Companhia; (iv) Memorandum of Agreement NSA Saleform 2012 e seu respectivo Protocolo de Entrega 
e Aceite, entre Imperial Fleet Services GmbH e Cikelsol S.A.; (v) Deed of Completion, entre Imperial Logistics International 
B.V. & Co. KG, Imperial Mobility International B.V., Imperial Fleet Services a Companhia e suas controladas Pricolpar S.A. e 
Cikelsol S.A.; (vi) Closing Protocol, entre Imperial Logistics International B.V. & Co. KG, Imperial Mobility International B.V., 
Imperial Fleet Services a Companhia e suas controladas Pricolpar S.A. e Cikelsol S.A.; (vii) Adhesión a Acuerdo de Acionistas 
da Baden S.A., entre a Companhia e a CIE S.A.; bem como (viii) todos e quaisquer outros documentos ou instrumentos com 
quaisquer contrapartes, necessários à implementação e/ou formalização da Transação. (ii) aprovaram a celebração dos 
seguintes contratos intercompanies entre sociedades controladas pela Companhia, nos termos do Material de Suporte: 
(a) contrato de mútuo entre a Hidrovias International Finance SARL (“Hidrovias Finance”) e a Cikelsol S.A., no valor de até 
US$ 90.000.000,00; e (b) contrato de mútuo entre Hidrovias Finance e a Resfilir S.A., no valor de até US$ 2.000.000,00. (iii) 
aprovaram a orientação de voto para os representantes da Companhia e/ou de suas sociedades controladas, conforme o 
caso, para votarem em assembleia de acionistas da Imperial Shipping Paraguay S.A. e/ou da Imperial South America B.V., 
conforme aplicável, acerca de eventual aumento de capital a ser realizado pela Companhia e/ou por suas controladas; e/ou 
(b) a celebração de contratos de mútuo entre a Companhia, a Cikelsol S.A., a Imperial Shipping Paraguay S.A. e/ou a Imperial 
South America B.V., conforme aplicável; no valor total de até US$5.000.000,00 para o total de operações (a) e (b), em conjunto, 
sendo certo que esta aprovação só poderá ser executada após a conclusão da Transação deliberada no item (i), acima. (iv) 
aprovaram a aquisição de dois empurradores troncais pela Companhia e/ou por qualquer de suas controladas, conforme o 
caso, dentro dos termos e condições estabelecidos no Material de Suporte e em conformidade com o Plano de Negócios da 
Companhia. Fica a Diretoria da Companhia e/ou de suas subsidiárias, conforme o caso, autorizadas a praticar todos os atos 
e executar todos os documentos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após 
lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação. 
8. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Bruno Pessoa Serapião; Secretária – Sra. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. 
Membros do Conselho de Administração: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, 
Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita 
Nogueira e Denys Monteiro. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15/04/2021. 
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro 
sob o nº 212.839/21-4 em 10/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/ME nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.650 (“Companhia”)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada no dia 31.03.2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 31.03.2021, às 10:00, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Ave-
nida Gonçalo Madeira, nº 300/400, Jaguaré, CEP 05348-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de todas as acionistas da Companhia, representando 100% do seu capital social, conforme o 
disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), a saber: Solví Essencis Ambiental S.A. (“Solví Essencis”) e Sol-
ví Participações S.A. (“Solví”). 3. Mesa: Presidiu a assembleia o Sr. Ciro Cambi Gouveia, que convidou para secretariar 
os trabalhos a Sra. Patrícia Bicudo Barbosa. 4. Ordem do dia: (i) aprovar o Protocolo e Justifi cação de Incorporação, 
fi rmado pelos administradores da Companhia e da Essencis Ecossistema Ltda., com sede na Cidade de São José dos 
Campos/SP, na Estrada do Joaquim Gonçalves da Silva, nº 451, Capão Grosso, CEP 12225-833, CNPJ/ME nº 
07.288.008/0001-44, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP NIRE nº 35.219.720.826 (“Ecossistema”), o 
qual foi elaborado sob a égide do disposto nos artigos 224 e 225 da LSA (“Protocolo e Justifi cação”); (ii) ratifi car a no-
meação dos Avaliadores, conforme defi nido abaixo, responsáveis pela avaliação do patrimônio líquido da Ecossistema, 
a ser incorporado pela Companhia, pelo seu valor contábil; (iii) examinar e aprovar o respectivo laudo de avaliação do 
patrimônio líquido da Ecossistema a valor contábil, elaborado pelos Avaliadores (“Laudo de Avaliação”); (iv) discutir e 
aprovar a incorporação da Ecossistema pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justifi cação, acima referido (“Incor-
poração”); (v) aprovar o aumento de capital da Companhia, em decorrência da Incorporação, se aprovada, e a conse-
quente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (vi) autorizar os administradores da Companhia a pra-
ticar todos os atos necessários à efetivação e implementação da Incorporação. 5. Deliberações: Foram tomadas, por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, as seguintes deliberações: (i) Autorizada a lavratura desta ata em forma de su-
mário, nos termos do artigo 130 da LSA, fi cando dispensada a leitura do Protocolo e Justifi cação e do Laudo de Avalia-
ção, por já serem de conhecimento de todos os presentes; (ii) Aprovado, sem qualquer restrição ou ressalva, o Protocolo 
e Justifi cação, contendo todos os termos, condições e informações necessárias à compreensão da proposta de Incorpo-
ração, o qual, autenticado pela mesa, fi cará arquivado na sede da Companhia e passa a integrar a presente ata como 
Anexo I; (iii) Ratifi cada a nomeação feita previamente pela administração da Companhia dos Srs. (a) José Maria 
Queiroz Pereira, brasileiro, nascido em 16.04.1960, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, CRC 
nº 1MG056432/T-0 e inscrito no CPF/ME sob nº 437.174.466-49; (b) Jessica Gerola da Silva, brasileira, casada, nas-
cida em 06.05.1987, contadora, CRC nº 1SP263476/O-5 e CPF/ME nº 342.976.878-01, e (c) Alan Souza Dias, brasilei-
ro, solteiro, nascido em 12 de agosto de 1991, contador, CRC nº 1SP298459/O-8 e CPF nº 227.910.758-95; todos com en-
dereço profi ssional na Avenida Gonçalo Madeira, 400, Jaguaré, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05348-000 (“Ava-
liadores”) como peritos responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação na data base de 31.03.2020 (“Data-Base”), 
utilizando para tanto o balanço especial da Ecossistema levantado naquela mesma data; (iv) Lido e aprovado o Laudo 
de Avaliação que, autenticado pela mesa, passa a integrar a presente ata como Anexo II; (v) Aprovada a Incorporação 
da Ecossistema pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justifi cação, com a consequente 
extinção da Ecossistema e sucessão universal de todos os seus direitos e obrigações, todos os ativos e passivos, pela 
Companhia, sem qualquer solução de continuidade, nos termos do que prevê o artigo 227 da LSA; (vi) Ato contínuo, foi 
aprovado, em decorrência da incorporação da Ecossistema, (a) a extinção das quotas do capital social da Ecossistema 
detidas pela Companhia, sendo substituídas pela respectiva parcela do acervo líquido da Ecossistemas, com base no ar-
tigo 226, § 1º, da LSA, conforme estabelecido no Protocolo e Justifi cação, e (b) o aumento de capital da Companhia no 
valor total, desprezando-se os centavos, de R$ 10.731.441,00, com emissão de 10.731.441 novas ações ordinárias sem 
valor nominal, que serão subscritas e integralizadas, neste ato, exclusivamente, pela Solví Essencis, nos termos do Bole-
tim de Subscrição que constitui o Anexo III da presente Ata, em substituição às quotas que ela detém diretamente no 
capital da Ecossistema, as quais serão extintas como resultado da Incorporação, passando o capital social da Companhia 
de R$ 113.641.362,71, dividido em 113.641.362 ações ordinárias nominativas para, desprezando-se os centavos, 
R$ 124.372.803,00, dividido em 124.372.803 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (vii) Tendo em vista a 
aprovação do aumento de capital acima, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda cor-
rente nacional, é de R$ 124.372.803,00, dividido em 124.372.803 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (viii) 
Com a incorporação, o atual estabelecimento sede da Ecossistema localizado na Cidade de São José dos Campos/SP, na 
Estrada do Joaquim Gonçalves da Silva, nº 451, Capão Grosso, Parque Novo Horizonte, CEP 12225-833, será extinto; e 
(ix) Aprovar e ratifi car todos os atos já praticados pela administração da Companhia com vistas à efetivação da Incorpo-
ração, bem como autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à formalização e 
implementação da Incorporação ora aprovada, promovendo todos os registros, transcrições e averbações necessárias 
nos órgãos e repartições públicas competentes, nos termos e para os fi ns da legislação aplicável. 6. Encerramento: 
Nada mais a tratar, foi encerrada a presente assembleia geral extraordinária, cuja ata após lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os presentes e lavrada sob a forma de sumário. Confere com a original lavrada em livro próprio. São 
Paulo, 31.03.2021. Mesa: Ciro Cambi Gouveia - Presidente; Patrícia Bicudo Barbosa - Secretária. Acionistas: 
Solví Essencis Ambiental S.A. Por Ciro Cambi Gouveia e Eduardo Azzari; Solví Participações S.A. Por Celso Pe-
droso e Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP 202.395/21-2 em 04.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Governo libera R$ 2,61 bilhões
para universidades federais
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Após meses de aperto no cai-
xa, as universidades federais te-
rão alívio temporário nos seus
orçamentos. O Ministério da
Economia anunciou na sexta-fei-
ra (14) a liberação de R$ 2,61 bi-
lhões para essas instituições de
ensino. Os recursos ajudarão a
recompor o orçamento de gas-
tos discricionários.

Embora sejam definidos
como não obrigatórios, os gas-
tos discricionários englobam
despesas essenciais para o fun-
cionamento de serviços públi-
cos, como contas de luz, telefo-
ne, internet, água, material de
escritório, combustíveis, manu-
tenção de prédios e de equipa-
mentos. No caso das universi-
dades, o pagamento de bolsas
também é considerado despesa
discricionária.

O dinheiro vem do remaneja-
mento de programas que seriam

custeados com emissões de tí-
tulos da dívida pública a serem
autorizadas pela regra de ouro.

A regra de ouro proíbe o Exe-
cutivo de se endividar para pa-
gar as despesas correntes –
como são chamados os gastos
da administração pública para
manter seus serviços em funci-
onamento.

Na quinta-feira (13), o Diário
Oficial da União publicou crédi-
to suplementar de R$ 18,7 bilhões
que aliviará os cofres de diver-
sos órgãos e ministérios afetados
pelo contingenciamento (blo-
queio temporário) de recursos,
anunciado no fim de abril.

Logo após a sanção do Or-
çamento de 2021, o governo
anunciou o contingenciamento
de R$ 9,2 bilhões e o veto de R$
19,8 bilhões em gastos. Os cor-
tes foram necessários para ga-
rantir a execução de despesas

obrigatórias que haviam sido re-
manejadas para emendas parla-
mentares.

Nesse processo, o Ministé-
rio da Educação teve cerca de
R$ 3,5 bilhões cortados: R$ 2,73
bilhões bloqueados temporaria-
mente e R$ 1,2 bilhão vetados.
Quase a totalidade dos cortes,
na ocasião, referiam-se a verbas
para o ensino superior, com a
alegação de que as universida-
des não estavam funcionando
presencialmente durante a pan-
demia de covid-19.

Instituída pelo Artigo 167 da
Constituição, a regra de ouro es-
tabelece que o governo só pode
emitir dívida pública para rolar
(renovar) a própria dívida ou
para cobrir despesas de capital,
como investimentos em obras
públicas e amortizações. Para
cobrir gastos correntes, como os
citados anteriormente, o gover-

no precisa pedir autorização do
Congresso.

O Orçamento de 2021 prevê
insuficiência de R$ 434,8 bilhões
para cumprir a regra de ouro, mas
a quantia pode ser reduzida para
R$ 125,7 bilhões com o uso de
parte dos lucros do Banco Cen-
tral nos últimos anos, devolu-
ções do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) ao Tesouro e
pagamentos de dividendos de
estatais.

Para evitar a paralisação de
serviços públicos, o governo
precisará pedir autorização ao
Congresso Nacional nesse mon-
tante (R$ 125,7 bilhões) para cus-
tear determinados programas com
títulos da dívida pública. Com a
publicação da portaria, o gover-
no antecipou a liberação dos re-
cursos antes da votação pelo
Congresso. (Agencia Brasil)

O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, dis-
se na sexta-feira (14) que as
concessões de ativos públi-
cos à iniciativa privada deve-
rão render ao país cerca de R$
260 bilhões em investimentos
em infraestrutura até o final
de 2022. De acordo com Frei-
tas, o montante é aproxima-
damente 40 vezes o orçamen-
to do ministério. 

Segundo o ministro, os
impactos econômicos desse
processo não serão imedia-
tos, mas farão do país “um
grande canteiro de obras”
dentro de alguns anos. “A re-
percussão econômica demo-
ra um pouquinho para vir ,
porque a gente está falando

Infraestrutura prevê R$ 260 bi
em investimento privado até

fim de 2022
de contrato de concessão,
que tem uma fase inicial de
serviços, é o tempo de elabo-
ração de projeto, obtenção de
licença, sobretudo obtenção
de funding, captação de re-
cursos no mercado”, disse.

“Mas a gente pode proje-
tar que em 2024, 2025 e 2026,
o Brasil vai se tornar um gran-
de canteiro de obras”, refor-
çou.

Entre os projetos citados
pelo ministro Tarcísio de Frei-
tas que deverão ocorrer até
lá, destacam-se a concessão
do Porto de Santos, do Aero-
porto Santos Dumont, no Rio
de Janeiro, e do Aeroporto de
Congonhas, em São Paulo.
(Agencia Brasil)

O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Ricar-
do Lewandowski concedeu
habeas corpus para que o ex-
ministro da Saúde Eduardo
Pazuello possa ficar em silên-
cio durante depoimento que
deverá prestar à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Pandemia na próxima quar-
ta-feira (19).

Pela decisão, a presença do
ex-ministro na CPI será obriga-
tória, mas ele poderá deixar de
responder a perguntas que
possam incriminá-lo. Pazuello
também poderá ser assistido
por um advogado, deverá ser
tratado com “dignidade, urba-
nidade e respeito” e não pode-
rá sofrer ameaça de prisão pe-
los parlamentares.

A decisão do ministro foi

Lewandowski permite
Pazuello ficar em silêncio
em depoimento na CPI

motivada por um habeas cor-
pus preventivo protocolado
pela Advocacia-Geral da União
(AGU). Segundo a advocacia,
a concessão da medida para
Pazuello, que é general de Exér-
cito, é necessária para evitar a
repetição de constrangimentos
ocorridos em outros depoi-
mentos tomados na CPI.

“Portanto, a garantia cons-
titucional ao silêncio se colo-
ca como necessária justamen-
te para impedir a aniquilação do
direito de defesa nos proces-
sos e expedientes acima men-
cionados, bem como que não
haja qualquer possibilidade de
constrangimento físico ou mo-
ral por parte do impetrante/pa-
ciente no exercício de seus di-
reitos”, argumentou o órgão.
(Agencia Brasil)

Monitoramento diário de preços é
fundamental, diz Petrobras

A Petrobras vai manter o
prazo de cálculo anual da pari-
dade internacional de preços
dos combustíveis, adotado em
fevereiro deste ano em substi-
tuição ao prazo anterior de três
meses, mas isso não significa
que a empresa deixará de olhar,
no dia a dia, a defasagem de
preços em relação ao mercado,
afirmou  na sexta-feira (14) o di-
retor de Comercialização e Lo-
gística da empresa, Cláudio
Mastella.

“Essa métrica de monitora-
mento diária é fundamental, para
manter a competitividade, e a va-
riação em base anual serve para
manter uma visão conjunta de
que nossos preços seguem com
flexibilidade no curto prazo, para
poder praticar em alguns momen-
tos, buscando maior competiti-
vidade, com margens mais bai-
xas ou um pouco mais altas”,
disse Mastella em entrevista
coletiva virtual.

Sobre a frequência de rea-

justes de preços, Mastella lem-
brou que, no passado, a Petro-
bras praticou frequências mui-
to baixas e muito altas de rea-
justes e hoje adota como prati-
ca uma frequência intermediá-
ria, buscando alinhamento aos
preços internacionais, preços
competitivos, com reajustes em
bases de frequência variável
para “continuar competindo no
mercado”.

No âmbito das exportações,
Mastella confirmou que a ex-
pectativa da Petrobras está em
torno de 713 mil barris hoje,
mas disse que isso poderá ser
reavaliado. “A revisão da nos-
sa leitura de cenário, seja de
preços, seja de demanda do-
méstica, seja de prêmios no
mercado internacional, é feita
o tempo todo, e isso faz com
que se reavalie permanente-
mente o melhor uso do nosso
petróleo”. Isso vale para o mer-
cado interno e internacional,
sublinhou.

Precificação
Mastella explicou que o

ganho de participação da Petro-
bras no mercado de gasolina e
diesel já vinha ocorrendo des-
de o segundo semestre do ano
passado e faz parte da política
mais agressiva de precificação
em relação ao mercado, buscan-
do um grande market share para
estimular a utilização do parque
de refino. Ele disse que o que
aconteceu no primeiro trimes-
tre do ano, com aumento da
participação da empresa no
mercado de diesel foi resultado
da estratégia de preços e tam-
bém da redução da importação
de terceiros para o mercado bra-
sileiro. “Este é um parâmetro
que a gente monitora, buscan-
do rentabilidade para a empre-
sa, que é o objetivo maior”. A
participação de terceiros de-
monstra que o mercado é com-
petitivo, “que não somos os
únicos atores desse mercado e
que a formação de preços que

praticamos é transparente e em
consonância com o mercado in-
ternacional”.

Sobre o programa de redu-
ção de furtos em dutos da Pe-
trobras, Mastella ressaltou que,
de 2018 até agora, vem-w3 redu-
zindo o volume de produto fur-
tado dos dutos, que era de 11
mil metros cúbicos para uma pre-
visão, este ano, de menos de mil
metros cúbicos de furtos. Ele
destacou que, nesse caso, o
maior problema não é econômi-
co, mas de segurança para a ope-
ração do sistema, para as comu-
nidades localizadas próximo às
redes de dutos e para o meio
ambiente. Os furtos, de modo
geral, são feitos de maneira pri-
mitiva, gerando riscos ambien-
tais e para a população, afirmou.

A Petrobras gastou no ano
passado R$ 180 milhões para o
sistema de proteção aos dutos e
monitoramento das faixas. As
denúncias podem ser feitas pelo
número 168.  (Agencia Brasil)
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
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 segunda convocação em 27 de maio 
de 2021 às 17 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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.  

São Paulo, 14 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
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 
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 segunda convocação em 27 de maio 
de 2021 às 11 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 duciario@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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 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 segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 
14 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 
(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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 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 SECURITIZA-
DORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTU-
LOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em As-
sembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio de 2021 às 11 horas, que ocorrerá de for-
ma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser dis-
ponibilizada 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 Demons-
trações 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 en-
dereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de co-
municação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus res-
pectivos 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 ter-
mos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por ins-
trumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identi-
dade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas auto-
maticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 SECU-
RITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR 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 segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 10 ho-
ras e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Mi-
crosoft 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 Emis-
sora, 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 disponibili-
zado 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 comprobató-
rios 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 duciario@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 par-
ticular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma 
vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automatica-
mente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 
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 segunda convocação em 27 de maio 
de 2021 às 16 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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.

São Paulo, 14 de maio 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 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 
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 segunda convocação em 28 de maio de 
2021 às 11 horas e 30 minutos, 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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, 
da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, 
serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.

São Paulo, 14 de maio 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 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 segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 16 
horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Mi-
crosoft 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 Emis-
sora, 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 disponibili-
zado 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 comprobató-
rios 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 outor-
gado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, 
uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automa-
ticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 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 SECU-
RITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTU-
LOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reu-
nir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 15 horas 
e 30 minutos, 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 (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 pú-
blico ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do 
outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 
600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas au-
tomaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 
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 9ª, 10ª e 11ª séries da 1ª 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 segunda convocação em 28 de maio 
de 2021 às 10 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@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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do 
artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, 
serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.  

São Paulo, 14 de maio 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 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 CIBRASEC – 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGO-
NO 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 segunda convocação em 28 de maio de 2021 às 9 
horas e 30 minutos, 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 seguin-
te ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Ins-
trução 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 pla-
taforma 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@isec-
brasil.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 identi-
dade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 
600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automatica-
mente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 
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 – COM-
PANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRI-
BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convida-
dos a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 15 ho-
ras, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de cone-
xão 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 encami-
nharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferen-
cialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emis-
sora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (agentefi duciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de re-
presentação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procu-
ração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de 
documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 
26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, se-
rão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio 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 
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 segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 
14 horas e 30 minutos, 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 (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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução 
CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.  

São Paulo, 14 de maio 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 PEN-
TÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emis-
sora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio 
de 2021 às 10 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de co-
municação 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 Instru-
ção 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 dis-
ponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo cer-
to que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobató-
rios 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 (assem-
bleias@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 parti-
cular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Fi-
cam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que 
as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente apro-
vadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A FABAPP Tecnologia S.A., sociedade anônima com sede 
em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 171, 4º andar, Bela 
Vista, CEP 01311-904, CNPJ/ME nº 04.013.941/0001-10 
e com seus atos societários arquivados na JUCESP/NIRE 
35300479297, comunica ao mercado em geral, para os 
diversos fi ns de direito, o extravio do seu Livro de Registro 
de Ações Nominativas nº 48131 em 19/08/2015.”

Supernova S.A. Meios de Pagamento
CNPJ/ME: 36.272.465/0001-49 | NIRE: 35300548914

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 05 de outubro de 2020
1. Data, Local e Hora: 05 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Supernova S.A. Meios de Pagamento, localizada na Ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, Conjunto 1001 C, 10º Andar, Condomínio WTorre Unidas 
Torre II, bairro de Pinheiros, CEP 05425-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital 

Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: 
Giovanni Piana Netto (Presidente) e Walter José Boina Piana (Secretário). 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca dos seguintes temas: (i) 
a alteração da denominação social da Companhia; e (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: 
Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. a alteração da denominação 
social da Companhia para “Will S.A. Meios de Pagamento”, com a consequente alteração da redação do Artigo 1.º do Estatuto Social 
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 1º - O Will S.A. Meios de Pagamento (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações que se rege por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis”. 5.2. Considerando a deliberação anterior, os 
acionistas aprovaram a reforma parcial do Estatuto Social da Companhia. Desta forma, o Estatuto Social passa a vigorar com a nova 
redação consolidada prevista no Anexo I à presente ata de assembleia geral extraordinária. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia para a lavratura da presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos, conforme 
assinaturas no livro próprio. Mesa: Giovanni Piana Netto, Presidente; Walter José Boina Piana, Secretário. Acionistas Presentes: 
Walter José Piana, Walter José Boina Piana, Giovanni Piana Netto e Fundo de Investimento em Participações Piana Multiestratégia. As 

Brasileira - ICP Brasil, conforme autorizado pelo artigo 1º da Instrução Normativa DREI nº 75, de 18 de fevereiro de 2020. São Paulo, 
05 de outubro de 2020. Mesa: Giovanni Piana Netto - Presidente; Walter Jose Boina Piana - Secretário. Acionistas: Walter José Piana; 
Giovanni Piana Netto; Walter Jose Boina Piana. JUCESP nº 436.474/20-7, em 19/10/2020.

Jornal
ODIASP

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1066189-10.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Nota 
Promissória Exequente: Pldevice Tecnologia Em Sistemas de Computadores Ltda. Executado: Luciana Josélia da Luz Materiais de 
Construção EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066189-10.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Luciana Josélia da Luz Materiais de Construção, CNPJ 13.916.158/0001-58, na pessoa de seu representante legal, 
que Pldevice Tecnologia em Sistemas de Computadores Ltda, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança 
de R$ 12.598,38 (março/2020), referente ao não cumprimento de sua obrigação em proceder com repasse das recargas diárias 
efetuadas, do Contrato de Comodato, para utilização do equipamento da Exequente com intuito restrito de operar transações de 
recarga de Bilhete de Transporte e/ou Telefonia Celular. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de fevereiro de 2021.             B 14 e 15/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070485-48.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Bruno Valadares de Almeida, CPF 105.656.667-11, que BM&FBOVESPA 
Supervisão de Mercados - BSM, ajuizou uma Ação de Cobrança, pelo Procedimento Comum, tendo como 
corré ABF Agentes Autônomos de Investimento Ltda, objetivando condenar cada um dos réus ao pagamento 
de R$ 50.000,00 (agosto/2013), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como ao pagamento de 
custas, honorários e demais cominações proveniente de multa aplicada em regular processo administrativo, 
onde foram apuradas graves infrações ás regras do mercado de valores imobiliários cometidas pelo réu. 

os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial  
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora  
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rados para fins de background check as Pessoas Jurídicas e Físicas rela-
cionadas; • O relatório, ainda, retrata que durante o processo investigativo, 
foi possível constatar que uma série de medidas foram adotadas pelo 
Banco, como por exemplo: • Revisão do sistema de governança • Criação 
de um Canal de Ética; • Contratação de consultorias independentes e de 
novos profissionais para reforçar os departamentos; • Sistema de monito-
ramento de transações; e • Novos procedimentos internos de obtenção e 
verificação de informação de clientes, fornecedores e parceiros. Vale res-
saltar que com a emissão do Relatório Final da investigação, abrangendo o 
rol de empresas denunciadas, não houve apontamento de novos casos, 
além daqueles que são de conhecimento público e que foram objeto do auto 
de infração mencionado na nota explicativa 16.a e da 74ª fase da operação 
Lava Jato, o que leva à conclusão de que o Banco se deparou com uma 
questão restrita ao departamento de câmbio. Mesmo com a conclusão do 
processo investigativo, a Administração continua empenhada e avaliando, 
sistematicamente, qualquer nova informação que possa demandar provi-
dências adicionais. O Banco continua a reafirmar seu comprometimento 
com a sociedade, clientes e autoridades e, para tanto, a nova Administra-
ção mantém seu foco na adoção de providências austeras, em especial 
medidas de fortalecimento da governança e de Compliance, tais como 
gestão, controle, auditoria e transparência das informações. A Securitiza-
dora, como parte do Conglomerado Financeiro não foi citada em nenhuma 
das fases do processo e não está relacionada a nenhum fato objeto da in-
vestigação. 3. Principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: 
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, ob-
servando-se o critério pro rata dia para as de natureza financeira. As recei-
tas e despesas de natureza financeira são calculadas com base no método 
exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados ou relacionados 
com operações no exterior, as quais são calculadas com base no método 
linear. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de 
resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são 
registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As opera-
ções com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço através 
dos índices pactuados. As receitas de direitos creditórios vencidos ou rene-
gociados são reconhecidas no momento da liquidação financeira. b) Caixa 
e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa inclui dinheiro em 
caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de ven-
cimento igual ou inferior a 90 dias, na data da aplicação. c) Direitos credi-
tórios: Os direitos creditórios referem-se a operações de crédito vencidas 
que foram adquiridas sem coobrigação e foram registrados pelos seus va-
lores nominais ou baseados em laudo de avaliação elaborado por empresa 
independente. d) Perdas com créditos de liquidação duvidosa: A provisão é 
constituída com base no julgamento da administração, a análise dos deve-
dores, os dias de atraso no pagamento e o histórico de perdas e a recupe-
ração de créditos. e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: 
Os demais ativos circulantes e não circulantes reconhecem os rendimentos 
pro-rata temporis, quando aplicável, e são reduzidos, mediante provisão, 
aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, in-
cluídos os encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável. f) 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: Correntes: As 
provisões para o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), 
quando devidas, são calculadas com base no lucro ou prejuízo contábil, 
ajustado pelas adições e exclusões de caráter permanente e temporária, 
sendo o imposto de renda determinado pela alíquota de 15%, acrescida de 
10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 no exercício e a contribui-
ção social pela alíquota de 9%. Diferidos: Os tributos diferidos, representa-
dos pelo crédito tributário, correspondem ao prejuízo fiscal de períodos 
anteriores g) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e 
previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ati-
vos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo 
com os critérios definidos na Resolução n° 3.823/09 e Pronunciamento 
Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
obedecendo aos seguintes critérios: Contingências ativas - não são reco-
nhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não 
cabem mais recursos. Contingências passivas - são reconhecidas nas de-
monstrações contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídi-
cos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma 
ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para 
a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem men-
suráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados 
como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados 
em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota 
não requerem provisão e divulgação. Obrigações legais - fiscais e previden-
ciárias - referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (ou impostos e contri-
buições). O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado 
mensalmente. h) Instrumentos financeiros: Ativo financeiro - Reconheci-
mento inicial e mensuração: Os ativos financeiros são classificados como 
ativos financeiros a valor justo por meio do resultado e empréstimos e re-
cebíveis. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financei-
ros no momento do seu reconhecimento inicial, quando esta se torna parte 
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da 
Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários 
contas a receber e outros recebíveis. Mensuração subsequente: A mensu-
ração subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que 
pode ser da seguinte forma: • Ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado. São apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os 
correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do re-
sultado. • Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos 
financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não 
cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos fi-
nanceiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de 
juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos a perda por redução ao valor 
recuperável, quando estes são avaliados pela Administração como mate-
riais. Redução do valor recuperável de ativos financeiros - Impairment): A 
Companhia avalia nas datas dos balanços se há alguma evidência objetiva 
que determine se o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros não é 
recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros é conside-
rado como não recuperável se, e somente se, houver evidência objetiva de 
ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que 
tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento 
de perda” incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa 
futuro estimado do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que 
possa ser razoavelmente estimado. Passivos financeiros - Reconhecimento 
inicial e mensuração: A Companhia determina a classificação dos seus 
passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos 
financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de em-
préstimos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. 
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - Classificação e Mensuração: Introduz 
novos requerimentos de classificação e mensuração de ativos financeiros 
e passivos financeiros. Esta norma passa a vigorar para períodos anuais 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permi-
tida. A Administração avaliou que o impacto desta regra não afetou as de-
monstrações contábeis da companhia por não possuir operações que se 
enquadrem nos critérios de Instrumentos Financeiros postulados no referi-
do pronunciamento i) Novas normas e interpretações: IFRS 15/CPC 47 - 
Receitas de contratos com clientes - estabeleceu um modelo simples e 
claro para as empresas utilizarem na contabilização de receitas provenien-

tes de contratos de clientes. Esta norma passa a vigorar para períodos 
anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada 
permitida. A administração avalia que este pronunciamento já está sendo 
atendido devido ao fato da única receita da companhia ser referente a 
prestação de serviço. IFRS 16/CPC 06 - Arrendamento Mercantil - Estabe-
lece um modelo de compreensão para identificação de operações de arren-
damento e seu devido tratamento nas demonstrações contábeis para o 
arrendatário e o arrendador. Esta norma passa a vigorar para períodos 
anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A Administração ava-
liou que o impacto desta regra não afetará as demonstrações contábeis da 
companhia por não possuir operações que se enquadrem nos critérios de 
arrendamento postulados no referido pronunciamento. IAS 7/CPC 03 - A 
revisão requer que a entidade apresente em suas demonstrações contá-
beis as movimentações dos passivos oriundos de atividades de financia-
mento, incluindo movimentações de fluxo de caixas e alterações em não 
caixa. A aplicação das referidas mudanças ao pronunciamento será pros-
pectiva, para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017, 
sendo permitida a adoção antecipada. A administração avalia que no 
exercício apresentado, apenas é aplicável a provisão para pagamento de 
dividendos, recompra de ações em tesouraria e aumento de capital por 
exercício de opções de ações, das quais quando existem são apresentadas 
na movimentação na Demonstração do fluxo de caixa dos saldos que im-
pactaram caixa, ou seja, de fluxo de caixa. IAS 12 - Reconhecimento de 
Ativo fiscal diferido para perdas não realizadas - A revisão clarifica o reco-
nhecimento de ativos fiscais diferidos sobre perdas não realizadas. As al-
terações são aplicáveis retrospectivamente para períodos anuais iniciados 
em ou após 1º de janeiro de 2017, sendo permitida a adoção antecipada. A 
Administração avaliou que o impacto desta regra não afetou as demonstra-
ções contábeis da companhia por não possuir perdas não realizadas. j) 
Resultado por ação: O resultado por ação é apurado através da divisão do 
resultado do período pela quantidade de ações. 4. Caixa e equivalentes de 
caixa: O caixa e equivalentes de caixa estavam assim representados:
   2019   2018
Disponibilidades - em moeda nacional (i)  18 23
 18 23
(i) Conta corrente com parte relacionada (Banco Paulista S.A.).
5. Ativos financeiros   2019   2018
Certificado de Depósitos Bancários (i)
 Vencimento até 360 dias 118 -
 Vencimento acima de 360 dias 4.319 3.114
 4.437 3.114
(i) Aplicação financeira com parte relacionada (Banco Paulista S.A.). Os 
ativos financeiros não foram classificados no grupo “Caixa e equivalentes 
de caixa” por possuírem carência para resgate superior a três meses e 
haver risco de mudança de valor em caso de resgate antecipado. Não há 
ativos dados em garantias nos exercícios de 2019 e 2018. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, a renda com aplicações financeiras foi 
de R$ 206 (R$ 58 em 2018). 6. Direitos creditórios: a) Direitos creditórios 
de operações de crédito: Não houve aquisições de “Direitos Creditórios de 
Operações de Créditos” durante os exercícios de 2019 e 2018. Os saldos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 distribuídos por faixa de vencimento 
são demonstrados conforme segue:   2019   2018
Parcelas vencidas 9.860 10.086
Total 9.860 10.401
Em 31 de dezembro de 2019 a provisão para perdas sobre Direitos 
Creditórios era de R$ 9.860 (R$ 10.086 em 2018). Esta provisão foi 
estimada com base no julgamento da administração e, devido à natureza 
da operação, substanciada, principalmente, com base nos dias de atraso 
de pagamento. b) Direitos creditórios - Outros créditos: Não há saldo 
em aberto no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de “Direitos 
Creditórios - Outros Créditos”. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, a Securitizadora registrou despesa de cessão de direitos creditó-
rios no montante de R$ 154 (R$ 376 em 2018) registradas na rubrica de 
“Outras despesas operacionais”, conforme divulgado na nota explicativa 
nº 10. Durante o exercício de 2018, a Securitizadora adquiriu “Direitos 
Creditórios - Outros créditos”, sem coobrigação, no montante líquido 
de R$ 916. Para esta operação foi constituída provisão para perdas no 
montante de R$ 27. Os direitos creditórios oriundos desta cessão foram 
liquidados pela contraparte em 28 de junho de 2018, pelo montante de 
R$ 1.030, gerando lucro de R$ 114, registrado na rubrica de “Outras 
receitas operacionais”. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo total de 
“Direitos Creditórios - Outros créditos” totalizava R$ 124 (R$ 748 em 
2017) e a provisão para esses créditos era de R$ 10 (R$ 63 em 2017). 
Os saldos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 distribuídos por faixa de 
vencimento são demonstrados conforme segue:   2019   2018
Parcelas vencidas - -
Parcelas vincendas
até 90 dias - 124
de 91 dias a 180 dias - -
de 181 dias a 360 dias - -
Acima de 360 dias - -
 - 124
c) Movimentação da provisão para outros créditos de liquidação duvidosa:
    2019    2018
Saldo no início do exercício 10.096 10.464
Baixas de cessão - -
Reversões (236) (435)
Constituição - 67
Saldo no final do exercício 9.860 10.096
7. Outros créditos: Em 10 de novembro de 2017, houve a quitação de 
parte dos “Direitos Creditórios”, mediante dação de imóvel no valor de 
R$ 8.000. Em 20 de dezembro de 2017, este imóvel foi negociado, a 
prazo, através de “Instrumento Particular De Cessão De Direitos Aquisi-
tivos Sobre Imóvel”, pelo montante de R$ 6.500, registrados na rubrica 
“Outros créditos - valores a receber”. Durante o exercício de 2018 houve 
pagamento de R$ 1.000 relativo a este crédito, restando o montante de 
R$ R$ 5.500. Em 2019, o “Termo de Resilição de Distrato e de 2º aditi-
vo”, renegociou o valor para R$ 7.000, a prazo. Ainda em 2019, houve o 
recebimento de R$ 3.000, como parte deste crédito, restando um valor 
a receber de R$ 4.000, registrado na rubrica “Outros créditos - valores a 
receber”, sendo: • R$ 2.700 mediante a promessa da dação de um imó-
vel localizado no Município de São Paulo; • R$ 1.300 em três parcelas 
anuais, sendo as duas primeiras de R$ 500 e a última de R$ 300, com 
vencimentos em 30/12/2020; 30/12/2021 e 30/12/2022. Durante o mês 
de dezembro/2020, houve o recebimento da primeira parcela de R$ 500, 
restando um valor a receber de R$ 3.500. Em 28 de dezembro de 2020 foi 
celebrado um 3º aditivo ao “Instrumento Particular de Cessão de Direitos 
Aquisitivos Sobre Imóvel Com a Promessa de Quitação de Promessa de 
Dação em Pagamento”, transferindo o imóvel para a Companhia pelo 
valor de R$ 2.500, pagos da seguinte maneira: • R$ 1.700 mediante 
depósito em conta corrente da Companhia, pagamento realizado no ato 
da celebração do 3º aditivo, outorgando-se assim a quitação entre as 
partes, excluindo-se assim da referida transação a promessa da dação 
do imóvel localizado no Município de São Paulo; • R$ 800 em 2 parcelas 
anuais, sendo a primeira de R$ 500 e a segunda de R$ 300, com venci-
mento em 30/12/2021 e 30/12/2022, respectivamente. A transação foi 
realizada com um dos diretores da Companhia (nota 12). Esta transação 
gerou um prejuízo de R$ 1.000, reconhecido no resultado do Exercício 
de 2020. 8. Patrimônio líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro 
de 2019, o capital social totalmente subscrito e integralizado, é repre-
sentado por 2.560 (2.560 em 2018) ações ordinárias nominativas, sem 

valor nominal. b) Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio:
O Estatuto Social estabelece pagamento de dividendos aos acionistas
de, no mínimo de 25% sobre lucro líquido, calculado nos termos da
legislação societária. O saldo remanescente terá a destinação que lhe
der assembleia geral. No Exercício de 2019, a Securitizadora registrou
prejuízo contábil de R$ 246 (lucro de R$ 40 em 2018). No exercício de
2018 foram distribuídos dividendos no valor de R$ 4.000., com base no
balanço encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme possibilita
o artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social. Não foram pagos juros
sobre capital próprio no exercício de 2018. c) Reserva legal: A entidade
deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reserva
legal, que não poderá exceder 20% do capital integralizado.
9. Despesas administrativas:   2019   2018
Serviços técnicos especializados 6 61
Processamento de dados 40 38
Sistema financeiro 25 22
Publicações oficiais - 5
Contribuições filantrópicas - 10
 71 136
10. Outras receitas e despesas operacionais:   2019   2018
Prejuízo na cessão de crédito (154) (376)
Prejuízo com Direitos creditórios - Valores a receber (535) -
Prejuízo na alienação de BNDU (40) (116)
Outras - (2)
Total (729) (494
11. Imposto de renda e contribuição social: a) Conciliação das despe-
sas das provisões do imposto de renda e da contribuição social:
   2019   2018
Resultado antes da tributação (246) 326
(-) Juros sobre o capital próprio - -
Base de cálculo antes da compensação  
 do Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL (246) 327
Provisão para créditos de liquidação  
 duvidosa e outros créditos (291) (368)
Provisão para perdas - BNDU 35 -
Outros (i)  502 -
Base de cálculo - (41)
Imposto de renda - Valores correntes - -
Contribuição social - Valores correntes - -
Ativo fiscal diferido - 31
Regularização de ativo fiscal diferido (ii)  - (317)
Total de Imposto de Renda e Contribuição Social - (286)
(i) valor substancialmente representado por resilição de imóvel. (ii) No
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, houve regularização do
estoque de crédito tributário referente a períodos anteriores. b) Crédito
tributário: Os créditos tributários apresentaram as seguintes movimen-
tações no exercício:   Reali-
 Saldo Consti- zação/ Reclassi- Saldo
Descrição    2018   tuição reversão    ficação   2019
Perdas com outros créditos  
 de liquidação duvidosa 10 - - (10) -
Prejuízo fiscal e base  
 negativa de CSLL 1.085 - - 10 1.095
Total 1.095 - - - 1.095
 Saldo Consti- Realização/ Saldo
Descrição   2017   tuição     reversão   2018
Perdas com outros créditos  
 de liquidação duvidosa 10 - - 10
Prejuízo Fiscal e Base  
 Negativa de CSLL 1.371 - (286) 1.085
Total 1.381 - (286) 1.095
A realização dos créditos tributários está estimada da seguinte forma:
Provisão para outros créditos 2020 2021 2022 2023 2024 
Total
 de liquidação duvidosa - - - - - -
Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL - 274 274 274 
273 1.095
Total - 274 274 274 273 1.095
Valor Presente - 248 232 217 201 898
12. Transações com partes relacionadas: Os saldos referentes às
transações com partes relacionadas foram efetuadas em condições
usualmente praticadas no mercado e são compostas por:
  Ativo  Receita
  (passivo)  (despesa)
   2019    2018  2019   2018
Caixa (*) 18 23 - -
Aplicações Financeiras - CDB (*) 4.437 3.114 206 58
Devedores diversos - Outros (nota 7) 4.000 5.500 (500) -
Direitos creditórios sem coobrigação (*) 9.860 10.210 77 127
(*) Referem-se a operações efetuadas com o Banco Paulista S.A. 13.
Contingências: A entidade não é parte envolvida em quaisquer proces-
sos, sejam de natureza trabalhista, cível ou fiscal. 14. Instrumentos
financeiros derivativos: A Securitizadora não contrata operações
envolvendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de es-
peculação. Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a entidade não
efetuou operações com derivativos. 15. Gerenciamento de riscos:
Para monitorar os riscos inerentes a suas operações a Securitizadora
utiliza a estrutura de gerenciamento de riscos do Conglomerado Paulis-
ta (Banco Paulista S.A.): a) Risco de Crédito: Decorre da possibilidade
da Securitizadora sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou
de investimentos financeiros. A Securitizadora adquiriu operações já
vencidas e constituiu provisão para perdas com base na expectativa de
recuperação dos valores. b) Risco de taxa de juros: Decorre da possi-
bilidade da Securitizadora sofrer perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Para
mitigar este risco a Securitizadora monitora diariamente as flutuações
nas taxas de juros com o objetivo de identificar oscilações relevantes
que possam afetar significativamente o resultado da entidade. c) Risco
de liquidez: Decorre da possibilidade de descasamento de prazos entre
recebíveis e obrigações. Para mitigar este risco a Securitizadora monitora
diariamente suas posições de caixa para manter um valor de liquidez
adequado para suas obrigações. 16. Outras informações: A entidade
não possui funcionários, bem como, não possui benefícios pós-emprego
para seus diretores, sendo todos os serviços, necessários ao seu bom
funcionamento, prestados por seus administradores ou terceirizados por
empresas especializadas. 17. Eventos subsequentes: A Securitizadora
em atenção às orientações governamentais e principalmente órgãos de
saúde, vem adotando as medidas necessárias para apoiar a prevenção
do COVID-19. A Administração não identificou nenhuma alteração signi-
ficativa no seu processo operacional, haja vista que continua operando
normalmente. Reconhece que, apesar das limitações atuais para se
quantificar os impactos financeiros, dada a imprevisibilidade das con-
sequências que afetarão o mercado, está preparada para os desafios
pois apresenta uma situação de solidez confortável, representada pelos
seus índices econômicos.

PAULISTA - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - CNPJ nº 10.608.361/0001-79
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Método Indireto

A T I V O  Nota explicativa     2019     2018
Circulante  2.656 7.523
 Caixa e equivalentes de caixa  18 23
 Disponibilidades em moeda Nacional 4 18 23
 Ativos financeiros  118 -
 Certificado de depósitos bancários  118 -
 Outros créditos  2.451 7.431
 Créditos Tributários 12.b 1.095 1.095
 Impostos e contribuições a compensar  856 836
 Valores a receber 7 500 5.500
 Outros valores e bens  69 69
 Bens não de uso próprio  69 69
Não circulante  7.819 3.228
 Ativos financeiros  4.319 3.114
 Certificado de depósitos bancários 5 4.319 3.114
 Direitos creditórios  - 114
 Direitos creditórios de operações de crédito 6.a 9.860 10.086
 Direitos creditórios de outros créditos 6.b - 124
 Perdas com créditos de liquidação duvidosa 6.c (9.860) (10.096)
 Outros créditos  3.500 -
 Valores a receber  3.500 -
Total do ativo  10.475 10.751
P A S S I V O
Circulante  1 66
 Outras obrigações  1 66
 Fiscais e Previdenciárias  1 11
 Diversas  - 55
Não Circulante  35 -
 Diversas  35 -
Patrimônio líquido 7 10.439 10.685
 Capital social  2.560 2.560
 Reservas de lucros  7.879 8.125
Total do passivo  10.475 10.751

 Nota explicativa     2019     2018
Receita operacional bruta  77 562
Receitas sobre direitos creditórios  77 562
Receita operacional líquida  77 562
Outras receitas (despesas) operacionais  (323) (236)
Receitas financeiras 5 206 58
Reversão de provisão para créditos  
 de liquidação duvidosa 6.c 236 435
Reversão de provisão para outros valores a receber  55 -
Provisão para outros créditos 6.c - (67)
Despesas tributárias  (20) (32)
Despesas administrativas 9 (71) (136)
Outras despesas operacionais 10 (729) (494)
Resultado antes da tributação  (246) 326
Imposto de renda e contribuição social  - (286)
Imposto de Renda  - -
Contribuição Social  - -
Imposto diferido 11 - (286)
Lucro líquido do exercício  (246) 40
Número de ações  2.560 2.560
Lucro (prejuízo) líquido por lote  
 de ações - Em Reais  (96) 16

    2019    2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (246) 40
Outros resultados abrangentes - -
Outros - -
Lucro líquido abrangente do exercício (246) 40

   Reserva de lucros Lucros/
   Reserva prejuízos
 Capital  Reserva esta- acumu- 
   social      legal    tutária       lados    Total
Em 31/12/2017 2.560 512 11.573 - 14.645
Lucro do exercício - - - 40 40
Reserva estatutária - - 40 40 -
Dividendos sobre lucros  
 de exercícios anteriores - - (4.000) - (4.000)
Em 31/12/2018 2.560 512 7.613 - 10.685
Mutações no exercício - - (3.960) - (3.960)
Em 31/12/2018 2.560 512 7.613 - 10.685
Prejuízo do exercício - - - (246) (246)
Absorção do Prejuízo - - (246) 246 -
Em 31/12/2019 2.560 512 7.367 - 10.439
Mutações no exercício - - (246) - (246)

Das atividades operacionais: Nota explicativa     2019     2018
 Lucro (prejuízo) líquido  (246) 40
 Provisão de IR e CS diferidos 11 - 286
 Provisão/(reversão) de provisão para créditos  
  de liquidação duvidosa e outros créditos 6.c (291) 368
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  (537) 694
Variação de ativos e passivos
 Redução em direitos creditórios  350 203
 Redução em outros créditos  1.535 1.015
 (Redução) em outras obrigações  (30) (60)
  1.855 1.158
Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais 1.318 1.852
Das atividades de investimentos:
 (Aumento) em ativos financeiros  (1.323) (182)
Fluxo de caixa consumido nas atividades  
 de investimentos  (1.323) (182)
Das atividades de financiamentos:
 Dividendos pagos  - (4.000)
Fluxo de caixa consumido nas atividades  
 de financiamentos 7 - (4.000)
Redução de caixa e equivalentes de caixa  (5) (2.330)
No início do exercício 4 23 2.353
No fim do exercício 4 18 23
Redução de caixa e equivalentes de caixa  (5) (2.330)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Paulista - Companhia Securitizado-
ra de Créditos Financeiros S.A. São Paulo - SP. Abstenção de opinião: 
Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis da Paulista 
- Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Securitizado-
ra”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Não expressamos uma opinião 
sobre as demonstrações contábeis da Paulista - Companhia Securitizadora 
de Créditos Financeiros S.A. pois, devido à relevância dos assuntos descri-
tos na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião” não nos 
foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis. 
Base para abstenção de opinião: Investigações independentes: A atual 
Administração do Banco Paulista S.A. (“Banco”), líder do Conglomerado 
Financeiro do qual a Securitizadora faz parte, conforme a Resolução nº 
4.280/13 do Banco Central do Brasil (“BACEN”), em função dos processos 
instaurados pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e Ministério Público Fe-
deral (MPF) a respeito das investigações conduzidas pelas autoridades 
públicas federais relacionadas à operação conhecida como “Operação Lava 
Jato - Disfarces de Mamom”, conforme apresentado na Nota Explicativa nº 
2.c., concluiu investigação independente sobre os prestadores de serviços 
apontados nos processos instaurados pelo BACEN e MPF com o propósito 
de apurar eventuais descumprimentos de leis e regulamentos por parte de 
seus ex-administradores e ex-prestadores de serviços relacionados a essa 
Operação. A investigação contou com um comitê interno independente que 
orientou os trabalhos junto ao time de investigação conduzida por escritório 
de advocacia e empresa especializada em riscos, com seus resultados 
apresentados na Nota Explicativa nº 2.c. A investigação abrangeu apenas 
os prestadores de serviços constantes nas investigações conduzidas por 
autoridades públicas federais, tendo apontado que determinadas despesas 
de prestação de serviços decorrentes de comissionamento sobre operações 
de câmbio realizadas pelo Banco não apresentavam evidências apropria-
das e suficientes para corroborar as efetivas prestações de serviços, assim 
como foram identificadas despesas sem a devida formalização em contra-
tos, pagamentos de despesas cujos contratos não estipulavam o racional 
de remuneração ou percentuais de comissões e ausência de solicitações de 
compras ou cotações com outros fornecedores. Em 10 de setembro de 
2020, foi deflagrada a 74ª fase da operação Lava Jato, cujos alvos foram 
operações realizadas com a Petróleo Brasileiro S.A. e a Petrobras Biocom-
bustível S.A.(denominadas em conjunto “Petrobras”) entre o período de 12 
de setembro de 2008 à 18 de março de 2011, realizadas pelo Banco, cujo 
objeto é o aprofundamento das investigações sobre possíveis ilícitos prati-
cados nas áreas de câmbio dos envolvidos, Banco e empresas, em contra-
tos que teriam sido celebrados entre as partes, levando a supostas sobre-

taxas das mesmas, tendo havido bloqueio de recursos dos executivos 
envolvidos nestas operações. A Administração e sua Assessoria Jurídica 
entendem que o bloqueio realizado é suficiente para suportar eventuais 
cobranças decorrentes de sobretaxas praticadas, caso estas venham a ser 
comprovadas, sendo desnecessário provisionamento de eventuais contin-
gências. Contudo, não houve posicionamento a respeito de eventuais res-
sarcimentos que possam ser requeridos pelas empresas envolvidas, deno-
minadas Petrobras, e se poderia haver eventuais passivos a serem 
constituídos, não sendo possível fazê-los através de procedimentos alter-
nativos de auditoria. Ressaltamos que as investigações independentes re-
alizadas anteriormente pelo Banco não abrangeram a totalidade dos pres-
tadores de serviços e, principalmente, as operações realizadas com a 
Petrobras, estas com o objetivo de averiguar eventuais sobretaxas pratica-
das, não tendo a administração iniciado processo de nova investigação 
sobre estes assuntos ou eventuais valores envolvidos. Nesse sentido, não 
nos foi possível concluir quanto a possível instauração de ação de improbi-
dade administrativa contra o Banco e com a consequente ação de indeni-
zação, o que poderia ensejar eventuais contingências não reconhecidas nas 
demonstrações contábeis do Banco, findas em 30 de junho de 2020. Como 
consequência, não foi possível mensurarmos eventuais efeitos destas ope-
rações apontadas por esta fase da operação Lava Jato, incluindo a adequa-
da divulgação das notas explicativas, podendo ainda requerer ou depender 
de que outros procedimentos investigativos, ainda não considerados, sejam 
exigidos como parte de todo o processo de investigação deflagrados. Assim, 
as investigações realizadas, por não terem abrangido a totalidade dos pres-
tadores de serviços e as operações com a Petrobras, pode ainda depender 
de que outros procedimentos investigativos, ainda não considerados, po-
dendo vir a serem requeridos como parte de todo o processo de investiga-
ção deflagrado. Adicionalmente, neste momento, não é possível estimar os 
desdobramentos futuros decorrentes dos processos de investigações con-
duzidos pelas autoridades públicas federais, o que pode incluir novas san-
ções, nem os eventuais efeitos sobre as suas demonstrações contábeis da 
Securitizadora findas em 31 de dezembro de 2019, em função do estágio 
das investigações realizadas pelas autoridades públicas federais. Inquérito 
civil: Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.c, em 30 de outubro de 
2020, o Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (“CO-
PAS”) do BACEN, decidiu, por unanimidade, pelo arquivamento do Processo 
Administrativo Sancionador nº PE 157096, que havia sido instaurado para 
verificar a legalidade das operações de câmbio de venda de moeda estran-
geira realizadas pelo Banco Paulista S.A. (“Banco”) líder do Conglomerado 
Financeiro do qual a Securitizadora faz parte, conforme a Resolução nº 
4.280/13 do Banco Central do Brasil (“BACEN”), no exterior em contrapar-
tida a Reais em espécie recebidas do exterior. No entanto, o MPF, por meio 
do Ofício nº 13003/2020 instaurou o inquérito civil nº 
1.34.001.007268/2019-47, com o intuito de realizar sua própria investiga-
ção sobre essas transações. A Administração do Banco, suportada pelos 

seus assessores jurídicos, avaliou que no presente momento o MPF ainda 
não tem elementos suficientes para embasar o ajuizamento de ação civil 
pública, não tendo como precisar quais as chances de que venha a ser 
iniciada uma ação civil pública decorrente desse procedimento. Adicional-
mente, o referido inquérito civil corre em sigilo de justiça, de modo que não 
tivemos acesso aos autos do processo. Nesse sentido, não nos foi possível 
concluir sobre os possíveis impactos desse inquérito sobre as demonstra-
ções contábeis da Securitizadora findas em 31 de dezembro de 2019, inclu-
ído a divulgação em notas explicativas, bem como sobre a necessidade de 
constituição de eventuais passivos contingentes. Documentação suporte de 
impostos e contribuições a compensar: Em 31 de dezembro de 2019, a 
Securitizadora tem registrado o montante de R$ 856 mil, referentes à im-
postos e contribuições a compensar, para os quais não nos foram apresen-
tadas evidências de auditoria apropriadas e suficientes e controles internos 
que pudessem suportar o montante de R$ 404 mil, não tendo sido possível, 
por meio da aplicação de procedimentos alternativos de auditoria, concluir-
mos sobre a correta apresentação daqueles valores. Como consequência, 
não foi possível concluirmos sobre os efeitos destas limitações sobre as 
demonstrações contábeis da securitizadora findas em 31 de dezembro de 
2019. Créditos tributários: Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 
11.b) às demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2019, a Securi-
tizadora tem registrado créditos tributários no montante de R$ 1.095 mil, 
para os quais não nos foi apresentado estudo de recuperabilidade desses 
montantes. Adicionalmente, o histórico de rentabilidade da Securitizadora, 
assim como o volume de operações por ela realizada, não apresentam 
evidências de que serão auferidos resultados tributários futuros suficientes 
para absorção destes créditos, sendo esses créditos desreconhecidos pela 
Administração em período subsequente. Como consequência, o saldo de 
crédito tributário, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão supe-
ravaliados em R$ 1.095 mil, em 31 de dezembro de 2019. Ênfase: Opera-
ções com partes relacionadas: Conforme mencionado nas Notas Explicati-
vas nº 7 e 12, em 31 de dezembro de 2019, a Securitizadora apresenta 
montante a receber de R$ 4.000 mil, referente a negociação de imóvel re-
cebido por dação de pagamento de direito creditório a parte relacionada. 
Este montante poderia ser diferente caso tratasse de transações efetuadas 
em condições de mercado ou com terceiros. Nossa opinião não contém 
ressalva relacionada a esse assunto. Outros assuntos: As demonstrações 
contábeis da Securitizadora relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, apresentadas para fins comparativos, foram anteriormente audi-
tadas por outros auditores independentes, cujo relatório de auditoria emiti-
do em 15 de janeiro de 2020, continha abstenção de opinião referente ao 
seguinte assunto: “Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 2.b, em 
função do processo administrativo aberto pelo Banco Central do Brasil em 
15 de junho de 2018, e processo de investigação do Ministério Público Fe-
deral, aberto em 08 de maio de 2019, a respeito do suposto envolvimento 
da instituição líder do conglomerado financeiro, o Banco Paulista S.A. no 

processo de investigação pelas autoridades públicas federais, em operação
conhecida como “Disfarces de Mamon”, a Administração da instituição lí-
der do conglomerado financeiro está adotando ações investigativas com o
propósito de identificar eventuais descumprimentos de leis e regulamentos
por parte de seus colaboradores e administradores relacionados a essas
alegações. Entretanto, como essas ações, incluindo o processo de investi-
gação interna, bem como a referida operação, ainda se encontram em an-
damento, e as ações investigativas que estão sendo conduzidas pela Admi-
nistração ainda não são conclusivas, não nos foi possível efetuar
procedimentos de auditoria que nos permitissem concluir sobre os eventu-
ais impactos existentes nas demonstrações financeiras da Securitizadora.
Adicionalmente, neste momento, não é possível prever os desdobramentos
futuros decorrentes dos processos de investigações conduzidos pelas auto-
ridades públicas e pela consultoria contratada pela instituição líder do
conglomerado financeiro, nem seus eventuais efeitos nas demonstrações
financeiras da Securitizadora, passadas e presentes.” Responsabilidades
da Administração da Securitizadora pelas demonstrações contábeis:
A Administração da Securitizadora é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Securitizadora conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração preten-
da liquidar a Securitizadora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela Governança da Securitizadora são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria
das demonstrações contábeis da Securitizadora de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria e emitir um relatório de auditoria.
Contudo, devido aos assuntos descritos na seção intitulada “Base para
abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre
essas demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Secu-
ritizadora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2021.
BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1

Paulo Sérgio Barbosa - Contador CRC 1 SP 120359/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A PAULISTA - Companhia Securitizadora de Cré-
ditos Financeiros S.A. (“Securitizadora” ou “Companhia”) foi constituída 
em 24 de dezembro de 2008 e tem como objeto social, a aquisição, me-
diante cessão de créditos financeiros oriundos de operações praticadas por 
bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedade 
de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, 
sociedade mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e 
empréstimo e pela Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução nº 
2.686/00, do conselho Monetário Nacional e das normas que vierem a al-
terá-la, substituí-la ou complementá-la. 2. Apresentação das demons-
trações contábeis: a) As demonstrações contábeis apresentadas foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societária (Lei 6.404/76 com mudanças intro-
duzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09), os Pronunciamentos Técnicos, 
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), em conformidade com as normas internacionais de 
contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Bo-
ard (IASB). A preparação das Demonstrações Contábeis da Companhia 
requer que a administração faça julgamentos e estimativas adotando pre-
missas que afetam os valores significativos apresentados sujeitos a essas 
estimativas e premissas, que incluem as provisões para ajuste dos ativos 
ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões para perdas, 
as provisões para contingências, marcação ao mercado de instrumentos 
financeiros, os impostos diferidos, entre outros. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes 
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Administração revisa as estimativas e premissas. A Administração apro-
vou a emissão destas demonstrações em 23 de fevereiro de 2021. b) As 
Demonstrações Contábeis foram preparadas e estão apresentadas em 
Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar, exceto quando 
indicado de outra forma. c) Cumpre esclarecer que o Banco Paulista S.A. 
(“Banco”), líder do Conglomerado Financeiro do qual a Securitizadora faz 
parte, conforme a Resolução nº 4.280/13 do Banco Central do Brasil (“BA-
CEN”), que determina que as entidades securitizadoras de crédito sob 
controle operacional efetivo, caracterizado pela administração ou gerência 
comum da instituição líder do conglomerado financeiro devem consolidar 
suas demonstrações contábeis, foi citado em acordo de delação premiada 
por ex-executivos ligados à Odebrecht. Como consequência, foi instaurado 
processo administrativo pelo Banco Central em 13 de abril de 2018, em 
que foram apresentadas as manifestações e contestações do Banco. Este 
processo foi julgado em 03 de agosto de 2020, sendo que o Banco Central 
após o encerramento desse processo decidiu pela aplicação de multa no 
valor total de R$ 9.753, tendo o Banco ingressado com recurso, cuja ava-
liação da probabilidade de perda dada pelos advogados que patrocinam a 
causa é possível, mas não sendo possível determinar se uma provisão 
seria requerida. Da mesma forma cabe relatar que, como consequência da 
delação, o Banco foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no final de 
2018, referente a IRPJ, CSLL e IRRF, vinculados ao Processo Administrativo 
nº 16327-721.025/2018-35, lavrado em razão da glosa de despesas que 
compuseram a base dos referidos tributos. O débito foi objeto de parcela-
mento formalizado perante a Receita Federal do Brasil, o qual está sendo 
quitado regularmente. Em 8 de maio de 2019, o Banco, foi alvo da 61ª fase 
da Operação Lava Jato, denominada Disfarces de Mamom, na qual o Minis-
tério Público Federal e a Polícia Federal investigam operações de lavagem 
de dinheiro relacionadas com integrantes do “Setor de Operações Estrutu-
radas” do Grupo Odebrecht, que resultou em mandado de busca e apreen-
são na sede do Banco para apurar eventuais contratos de prestação de 
serviços irregulares. Até a conclusão destas demonstrações contábeis não 
houve novo posicionamento ou requerimento por parte daquele órgão. Em 
dezembro de 2019, a Receita Federal lavrou Auto de Infração relativo à 
glosa de despesas administrativas na apuração de IRPJ, CSLL e IRRF no 
montante de R$ 32.761, as quais foram avaliadas com probabilidade de 
perda possível pelos assessores jurídicos do Banco. Apesar de encerrada a 
fiscalização, em julho de 2020, a administração tomou conhecimento de 
auto de infração complementar, em que a receita Federal, por ter aplicado 
erroneamente a multa no auto original de dezembro de 2019, lavrou esse 
auto complementar, para o qual o Banco já tomou as providências de im-
pugnação; Em setembro de 2020, o Banco foi novamente alvo da operação 
Lava Jato através da 74ª fase, onde houve busca e apreensão de dados 
relacionados com operações de câmbio realizadas com a Petrobrás, no 
período de 2008 a 2011, com a alegação de terem sido realizadas com 
sobretaxa, para as quais o Banco prontamente se colocou à disposição 
para prestar esclarecimentos e fornecer as informações necessárias, sen-
do que até o momento nada de concreto foi apurado e, por este motivo, não 
acionou seu corpo jurídico e não procedeu ao levantamento das operações 
e seus possíveis efeitos. Em outubro de 2020 o BACEN decidiu pelo arqui-
vamento, por unanimidade, do processo administrativo sancionador PE 
157096 que havia sido instaurado para verificar a legalidade das opera-
ções de câmbio de venda de moeda estrangeira realizadas pelo Banco no 
exterior em contrapartida a reais em espécie recebidas do exterior. Sobre o 
mesmo assunto, o MPF, em procedimento cível, encaminhou ofício solici-
tando esclarecimentos ao Banco que, no momento oportuno, apresentará 
manifestação. O Banco informará acerca do arquivamento, por unanimida-
de, do processo administrativo sancionador acima mencionado. A atual 
gestão do Banco desconhece as operações investigadas e reafirma que a 
Instituição sempre se pautou pela legalidade e segue todas as normas e 
diretrizes do Banco Central do Brasil. Considerando os acontecimentos 
descritos, a Administração do Banco decidiu ainda, por constituir um Comi-
tê de Investigação, composto pelo escritório Felsberg Advogados e por 
membros independentes, para supervisionar e conduzir um processo in-
vestigativo, zelando pelo sigilo de todas as informações, documentos e re-
latórios produzidos pela equipe de investigação. No dia 26 de março de 
2020, o Escritório Felsberg Advogados emitiu um Relatório Final sobre o 
processo investigativo em que são apresentadas, de forma detalhada, to-
das as bases e dados coletados para a conclusão da investigação. Em 
suma, o relatório apresenta os seguintes dados: • O objetivo foi o levanta-
mento de informações acerca de operações específicas, realizadas entre 
Banco e terceiros, e compreendidas entre janeiro de 2007 e maio de 2019; 
• Foram analisados os documentos pertinentes, incluindo mensagens 
eletrônicas, propostas financeiras, contratos, pareceres, relatórios, acesso 
pelas catracas ao Condomínio onde está localizada a sede do Banco, entre 
outros; • Foi realizada coleta Forense permitindo a recuperação e análise 
de quantidades substanciais de dados de diversas fontes de dados eletrô-
nicos, incluindo computadores pessoais, servidores, telefones celulares, 
dentre outras, bem como a análise de delação em massa; • Foi realizada 
análise contábil e financeira com identificação dos montantes pagos às 
principais entidades envolvidas e comparação com as alegações do MPF; 
• Também foram realizadas entrevistas com funcionários-chave, de acor-
do com sua potencial participação nos casos analisados, além de conside-

Marcelo de Toledo Guimarães - Diretor 
Rui Luis Fernandes - Diretor 

Ana Cristina Alves Afonso - Contadora - CRC 1SP234300/O-5

A Diretoria

Mangos Group Software S.A.
C.N.P.J.: 32.219.913/0001-90 - N.I.R.E.: 35.300.539.044

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Acionistas convocados a se reunirem em AGO, a ser realizada na sede social da Companhia, dia 27/05/2021, 10:00h,
para tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras (balanço patrimonial,
demonstração dos prejuízos acumulados e demonstração do resultado do exercício). Os instrumentos de mandato com poderes
especiais para representação na AGO deverão ser encaminhados ao e-mail robertomalta@mangoscredit.com.br com a
antecedência mínima de 72 horas da realização da AGO. SP, 10/05/2021.

Brunno P. Giancoli/Roberto F. S. Malta Filho

Essencis Ecossistema Ltda. - CNPJ/ME n° 07.288.008/0001-44 - NIRE 35.219.720.826
Extrato do Instrumento de Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento: I. Solví Essencis Ambiental S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 40.263.170/0001-
83, JUCESP NIRE 35.300.371.780, representada pelos Srs. Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
22.289.381-3 SSP/SP, CPF/ME 285.441.418-70, e Eduardo Azzari, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.502.961 SSP/SP, 
CPF/ME 022.747.558-50, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP; e II. GRI Koleta - Gerenciamento de Re-
síduos Industriais S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 04.517.241/0002-44, JUCESP NIRE 35.300.538.650, re-
presentada pelo Sr. Kaito Pablo Bueno, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, RG 
6621696-9 SSP/PR, CPF/ME 048.863.159-92, com endereço comercial no Rio de Janeiro/RJ, e pela Sra. Maria Amélia 
Paula Cesar Lopes, brasileira, solteira, engenheira ambiental, RG 26465521 SSP/SP, CPF/ME 337.547.678-79, com ende-
reço comercial São Paulo/SP, na qualidade de titulares da totalidade do capital social Essencis Ecossistema Ltda. Os 
sócios resolvem: i) Aprovar, sem qualquer restrição ou ressalva, depois de examinado e discutido, o Protocolo e Justifi -
cação de Incorporação, contendo todos os termos, condições e informações necessárias à compreensão da proposta de 
Incorporação, celebrado entre os administradores da Sociedade e da GRI-KOLETA, tendo por objeto a incorporação da So-
ciedade pela GRI-KOLETA, por seu valor patrimonial contábil, com base no Balanço Patrimonial da Sociedade levantado 
na data-base de 31.03.2021. ii) aprovar a Incorporação, nos exatos termos e condições estabelecidos no Protocolo de In-
corporação; e iii) consignar que, em decorrência da Incorporação, a Sociedade deverá ser extinta, na forma do disposto 
no artigo 1.118 do Código Civil, e todos os seus bens, direitos e obrigações passarão a integrar o patrimônio da GRI-KO-
LETA. São José dos Campos, 31.03.2021. Solví Essencis Ambiental S.A. por Ciro Cambi Gouveia e Eduardo Azzari e 
GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industrais S.A. por Kaito Pablo Bueno e Maria Amélia Paula Cesar Lopes. 
JUCESP nº 202.396/21-6 em 04.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CDG Construtora S/A
CNPJ nº 03.043.067/0001-00 

Ata de Assembleia Geral Ordinária
A CDG Construtora S/A, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.043.067/0001-00, vem por meio desta ratificar/complementar a publicação
da Ata de assembleia Geral ordinária, onde foram aprovados sem ressalvas pelos seus acionistas, o relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial, as demais demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes, conforme publicação no “Diário Oficial do Estado de
São Paulo” e no jornal “Jornal o DIA SP”, ambos na edição de 06/05/2021, acrescentando no fim da publicação: “conforme registro JUCESP
nº 213.363/21-5” ficando inalterados os demais itens da publicação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008122-97.2018.8.26.0704 
A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de  
São Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a NELSON YOSHIO HIROTA - EPP, CNPJ 05.767.163/0001-18, e a NELSON YOSHIO 
HIROTA, CPF 064.213.308-51, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, na qual 
se procedeu ao bloqueio online em sua conta bancária via sistema Bacen-Jud, no valor de  
R$ 502,68. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 

passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2021.                           B 14 e 15/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018234-29.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na 
forma da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0018234-29.2020.8.26.0002) - Processo 
principal: 1032175-68.2016.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo 
Amaro. Faz Saber a Alptec do Brasil Ltda, CNPJ 02.710.338/0001-62, na pessoa de seu representante legal, que a 
Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., foi julgada 
procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 236.324,92 (08/2020), corrigidos monetariamente, bem como a 
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, 

de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003872-50.2020.8.26.0704 A MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a EMA IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME, CNPJ 01.068.093/0001-59, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Dmais Comercio de Painéis 
e Acabamentos EIRELI,. Encontrandose o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 

os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 107.681,04 (out/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 

 
inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2021.                       B 14 e 15/05

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1048947-45.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Eduardo Medeiros Grisolia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
move uma ação de Desapropriação contra Marcos Antonio Bressan, objetivando o imóvel da 
Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 575/585, São Paulo SP, CEP 03155-000, contribuinte  
nº 044.032.0036-2, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado 
de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2021.                      B 14 e 15/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008609-50.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DONATELLA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, NA PESSOA DE RICARDO 
CORTES DE SOUZA, CNPJ 12.313.315/0001-78, que Okianos Empreendimentos Ltda, ajuizou uma Ação de 
Cobrança no procedimento comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 14.570,70 (dez/2018), corrigidos 
monetariamente e acrescido de juros, referente aos alugueres e encargos locatícios da loja comercial localizada na 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, nº 731, Jardim Esmeralda, Butantã/SP, bem como ao pagamento 
daqueles que se vencerem, custas, honorários e demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o 

se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.                             B 14 e 15/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009658-10.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o), NUMBER 1 IMPORT COMÉRICO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., CNPJ 10.654.244/0001-41,
nos autos do Cumprimento de Sentença, apresentado por THIAGO ROBERTO RUSSO FRANCKI, CPF 293.406.648-
76, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES), por
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m) o pagamento do débito atualizado no valor
de R$ 204.391,78 (atualizado em 08 de fevereiro de 2021), acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito, e também honorários advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 do
CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o(a)(s)
executado(a)(s), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios autos, a(s)
respectiva(s) impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s)
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 09 de abril de 2021.

EEDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1109636-45.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Requerente: Instituto Impulsionador da Instrução Requerido: Menorah Universal
Restaurante Ltda. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1109636- 45.2018.8.26.0100. O Dr. Regis de
Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a Menorah Universal Restaurante
Ltda. (CNPJ/MF 16.549.017/0001-32) que o Instituto Impulsionador de Instrução lhe ajuizou Execução de Título
Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 303.435.70 (em setembro/2019), referente ao não pagamento dos
alugueis do imóvel situado na Rua Bento de Freitas, n. 158, Loja 01, com 1 vaga de garagem determinada situada
na Rua Bento de Freitas, n. 162, Box V-3, na República, São Paulo/SP. Estando o referido Executado em lugar
ignorado, expede-se edital para que, em 03 dias, a fluir após o prazo desse Edital, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou, em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021.

EEDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1029470-37.2015.8.26.0001 Classe: Assunto: Consignação em
Pagamento - Pagamento em Consignação Requerente: Sao Bernardo Associacao de Previdencia Privada Requerido:
Ronaldo Marinho de Farias e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029470-
37.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). JU HYEON LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AMILTON FERNANDES COSTA SOUZA, CPF
290.838.318-76, RONALDO MARINHO DE FARIAS, CPF 47.130.844-76, SUELLEN DO AMARAL MELO, CPF
403.374.598-00 e RICARDO AMORIM DE ALMEIDA, CPF 318.485.588-05, que lhe foi proposta uma ação de
Consignação em Pagamento por parte de Sao Bernardo Associacao de Previdencia Privada, alegando em síntese
serem os requeridos seus credores das quantias, respectivamente, de R$ 467,77, R$ 235,53, R$ 199,59 e R$
141,00. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta, para levantar o depósito efetuado pelo(a)(s) autor(a)(es) ou oferecer resposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, ofereça resposta, sendo advertido dos artigos
344 e 355, II do CPC, sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será nomeado
curador especial em caso de revelia nos termos artigos 257,IV, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0102936-56.2007.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito  
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS CPF 039.925.568-08 que Condomínio Edifício Gemini I e II ajuizou Ação 
de Procedimento Sumário para cobrança de R$3.128,81 (fev/17) decorrente das despesas condominiais do apto. nº 162/B, 
Bloco II, integrante do Condomínio Autor, bem como as que se vencerem no curso do presente processo. Estando o corréu 

 

publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                  B 14 e 15/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007789-46.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) JOYLAND GIACOIA, Casado, Aposentado, RG 2373173, pai JOAO GIACOIA, mãe YOLANDA TOZZONI 
GIACOIA, Nascido em 26/06/1939, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento Provisório de Sentença, movida 
por Chen Cheng Hsing. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 

prazo do presente edital, pague a quantia de 323.425,11, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

 
inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

                      B 14 e 15/05

�&!+#?�&'� �K+![#wW:��*#":�����&!#U��*:\'UU:�K�����^����`���������������������*#�����]����������������������
�������@���="#�&'��!*'!+:�&#���;�<#*#��=>'?�&:�G:*:��'K+*#?�&#��#Q!+#?y�@�G#"��#|'*�#���X#*\!#�G!?�:��������_���`����y
�����^`��'��*'U+'U�X#*\!#�G!?�:� ��G�����������_��^^�@�k�'�:�[#K&#&:�[:K!+�*!:@�'�Q'&!&:�K:U�#�+:U�&#�#wW:��:K!+�*!#@
#{�!"#&#�Q:*�Y#K\:�Y*#&'U\:��y�@�U�\'UU:*�Q:*� !K\:*Q:*#wW:�&:���Y��Y#K��Y*#U!?��y����Y#K\:��~?+!Q?:@�\:K>'*+'��U'�'[
[#K&#&:�'�'\�+!>:@�\:KU+!+�!K&:�U'� +=+�?:�'�'\�+!>:� {�&!\!#?�&#�k�#K+!#�&'������_���`@�_� ����&'� {�K�:�&'���������U+#K&:
:U���'\�+#&:U�'[�?�H#*�!HK:*#&:@�Z:!�&'Z'*!&#�#�!K+![#wW:�Q:*�'&!+#?@�Q#*#�k�'�'[��_�&!#U@�#�Z?�!*�&:U����&!#U�U�Q*#@�'Z'+�'[
:� Q#H#['K+:@� U:|� Q'K#� &'� !K\!&�K\!#� &'� [�?+#� &'� ���@� Q#H#['K+:� &'� �:K:*�*!:U� #&>:\#+=\!:U� Z!�#&:U� '[� ���� '
'�Q'&!wW:�&'�[#K&#&:�&'�Q'K�:*#�'�#>#?!#wW:��G!\#[�#U�Q#*+'U���'\�+#&#U�#&>'*+!&#U�&'�k�'@� +*#KU\:**!&:�:�Q*#":
Q*'>!U+:�K:�#*+��_���&:����U'[�:�Q#H#['K+:�>:?�K+�*!:@�!K!\!#�U'�:�Q*#":�&'��_��k�!K"'��&!#U�Q#*#�k�'@�!K&'Q'K&'K+'['K+'
&'�Q'K�:*#�:��K:>#� !K+![#wW:@�#Q*'U'K+'[@�K:U�Q*�Q*!:U�#�+:U@�U�#U� ![Q�HK#w�'U���'*��:�Q*'U'K+'@�#Z!�#&:�'�Q�|?!\#&:
K#�Z:*[#�&#�?'!���W:�#�?:@����&'�[#!:�&'������������������������������������������������������������������������������������������_�'����y��_�y�����

������� ��� ������	
�� �� ����� ��� ��� ������ �������� ��� �����`^��^����`������������ ����� ���� ��!"�#�� &'
�!*'!+:�&#���;�<#*#��=>'?@�&:�G:*:��'K+*#?��=>'?@��U+#&:�&'��W:�#�?:@��*�#�����!"�X�U+#>:��U+'>'U@�K#�Z:*[#�&#��'!@
'+\�� G��� ��Y��� #�:�� ���� �KH'K�#*!#� �:\!'&#&'� �![Q?'U� �+&#@� ������ ���`^`��^_y��������@� k�'� Q:*� 'U+'� ��=":@
K:U� #�+:U� &#� #wW:� �:K!+�*!#� :*#� '[� Z#U'� &'� \�[Q*!['K+:� &'� U'K+'Kw#@� #{�!"#&#� Q:*� Y#K\:� G!|*#� �y�@� '[� Z#\'� &'
�#*\���'|'?:�G!?�:@�'K\:K+*#K&:�U'�:� *}��'[� ?�H#*� !K\'*+:�'�KW:�U#|!&:@�K:U� +'*[:U�&:�#*+!H:�_��@����@� �<�&:���@
Z:!�&'+'*[!K#&#�#�U�#�������	
��Q:*�������@�Q#*#�k�'@�K:�Q*#":�&'��_��k�!K"'��&!#U�~+'!U@�k�'�Z?�!*��#Q�U�:�&'\�*U:
&:� Q*#":� &:� Q*'U'K+'� '&!+#?@� Z!k�'� \!'K+'� &#� Q'K�:*#� *'#?!"#&#� U:|*'� #U� k�:+#U� U:\!#!U� Q'*+'K\'K+'U� #:� '�'\�+#&:
�#*\���'|'?:�G!?�:@�|'[�\:[:�Q#*#�k�'�#Q*'U'K+'[�U'�U�*'UQ'\+!>:U�|#?#Kw:U�'UQ'\!#!U�'@�&'� !H�#?�[:&:@�'�'*w#[
:�&!*'!+:�&'�Q*'Z'*�K\!#@�:Z'*'\'K&:�#U�k�:+#U�U:\!#!U�#:U�&'[#!U�U�\!:U@�U:|�Q'K#�&'�Q*:UU'H�!['K+:�&#�#wW:���'*�
:� Q*'U'K+'� '&!+#?@� Q:*� '�+*#+:@� #Z!�#&:� '� Q�|?!\#&:� K#� Z:*[#� &#� ?'!�� ����� ������ �#&:� '� Q#UU#&:� K'U+#� \!&#&'� &'
�W:�#�?:@�#:U����&'�#|*!?�&'�������������������������������������������������������������������������������������������������_�'����y��_�y�����

��������������	
�����������������������������������_�����������������������G�����Y���#�:��������
�����]����]����@��G���`���`�`�����@� k�'� ?�'� Z:!� Q*:Q:U+#��[#�#wW:�&'�*:\'&!['K+:��:[�[��=>'?� Q:*� Q#*+'
&'� Y#K\:� Y*#&'U\:� �y�@� :|{'+!>#K&:� #� \:|*#Kw#� &#� k�#K+!#� &'� ��� `�^�^@�^� �G'>y���^�@� &'\:**'K+'� &:U� \:K+*#+:U
K�U�^`^����@� ����_��@� ��_����� '� ��`_��`@� *'Z'*'K+'U� #:U� '[Q*}U+![:U� Q'UU:#!U� \:K\'&!&:U� #:� *'k�'*!&:�
�K\:K+*#K&:�U'� :� *}�� '[� ?�H#*� !K\'*+:� '� KW:� U#|!&:@� Z:!� &'+'*[!K#&#� #� U�#� ����	
�@� Q:*� ������@� Q#*#� :U� #+:U� '
+'*[:U� &#� #wW:� Q*:Q:U+#� '� Q#*#� k�'@� K:� Q*#":� &'� �_� &!#U@� k�'� Z?�!*�� #Q�U� :U� ��� &!#U� U�Q*#� :� &'\�*U:� &:� Q*#":� &:
Q*'U'K+'� '&!+#?@� #Q*'U'K+'� *'UQ:U+#�� �W:� U'K&:� \:K+'U+#&#� #� #wW:@� :� *}�� U'*�� \:KU!&'*#&:� *'>'?@� \#U:� '[� k�'� U'*�
K:['#&:�\�*#&:*�'UQ'\!#?���'*��:�Q*'U'K+'�'&!+#?@�Q:*�'�+*#+:@�#Z!�#&:�'�Q�|?!\#&:�K#�Z:*[#�&#�?'!��������������#&:
'�Q#UU#&:�K'U+#�\!&#&'�&'��W:�#�?:@�#:U����&'��#!:�&'���������������������������������������������������_�'����y��_�y�����

�������� ��� ���^�_��^�����`������������ ����� ���� ��!"�#�� &'� �!*'!+:� &#� ��;� <#*#� �=>'?@� &:� G:*:� �'K+*#?� �=>'?@
�U+#&:� &'� �W:� #�?:@� �*�#��� ��*!U+:Q�'*� �?'�#K&'*� �:!U!K@� K#� Z:*[#� &#� �'!@� '+\�� G��� ��Y��� #�:�� ������X� ����@
��!K'U#@� �G� ����`__��^����@� k�'� ?�'� Z:!� Q*:Q:U+#� �[#� #wW:� &'� *:\'&!['K+:� �:[�[� �=>'?� Q:*� Q#*+'� &'� ��]�
��]�� ��� �
�� �]��@� :|{'+!>#K&:� #� k�#K+!#� &'� ��� ����^@��� �Z'>'*'!*:� &'� ���`�@� &'\:**'K+'� &#� �:+#� &'� �'*>!w:
K�� �^^^`�@� \:**:|:*#&#� \:[� #� �:K+#� &'� �'*>!w:U� �}&!\:y�:UQ!+#?#*'U� K�� ���������`����� �K\:K+*#K&:�U'� :� *}�� '[
?�H#*� !K\'*+:� '� KW:� U#|!&:@� Z:!� &'+'*[!K#&#� #� U�#� ����	
�@� Q:*� ������@� Q#*#� :U� #+:U� '� +'*[:U� &#� #wW:� Q*:Q:U+#
'� Q#*#� k�'@� K:� Q*#":� &'� �_� &!#U@� k�'� Z?�!*�� #Q�U� :� &'\�*U:� &:� Q*#":� &:� Q*'U'K+'� '&!+#?@� #Q*'U'K+'� *'UQ:U+#�� �W:
U'K&:�\:K+'U+#&#�#�#wW:@�:�*}��U'*��\:KU!&'*#&:�*'>'?@�\#U:�'[�k�'�U'*��K:['#&:�\�*#&:*�'UQ'\!#?���'*��:�Q*'U'K+'
'&!+#?@�Q:*�'�+*#+:@�#Z!�#&:�'�Q�|?!\#&:�K#�Z:*[#�&#�?'!����������������������������������������������������������_�'����y��_�y�����

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1067627-73.2015.8.26.0100 
( USUC 829 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ RODRIGUES DE 
CAMPOS, CLARICE ALVINA RODRIGUES DE CAMPOS, JAYRO RODRIGUES, GENNY CUNHA RODRIGUES, AGOSTINHO 
TOMAZ FILHO, BENEDITA ALVES TOMAZ, ANIBAL TOMAZ, JACYRA JOSÉ TOMAZ, ROBERTO BUSSALO, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Antonio Gasparini e Hilda Lopes Barros ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio do imóvel localizado 
na Rua Joaquim Resende, 171, Vila Mariana - São Paulo - SP., com área de 130,50ms2., contribuinte nº 307.069.0004-6.,  

 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037783-10.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Darci Francisco 
de Carvalho Vestuários & Acessórios Eireli - ME, CNPJ 17.172.638/0001-02, na pessoa de seu representante legal e a Darci Francisco 
de Carvalho, CPF 013.780.135-14, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para 
cobrança de R$ 336.500,32 (março/2019), ref. ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro  

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer 
o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador 

WEWORK EMPREENDIMENTOS E REFORMAS DE ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/MF N. 29.843.667/0001-38 - NIRE 35.235.193.533

RESOLUÇÃO DE SÓCIOS DATADA DE 11 DE MAIO DE 2021
Wework Serviços de Escritório Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 4º, 5º, 6º, 11º e 12º andares, Bela 
Vista, CEP 01310-100, São Paulo/SP, CNPJ nº 23.301.943/0001-50, e sob NIRE 35.229.458.733 em sessão de 17/09/2015, neste ato representada 
por seu diretor, Sr. Lucas Mendes de Freitas Teixeira, brasileiro, casado, advogado, RG nº 13.106.675 SSP/MG, CPF nº 07479091648, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Paulista, nº 1.374, 4º, 5º, 6º, 11º e 12º andares, Bela Vista, CEP 01310-100, e 
doravante denominada “WW Serviços”; e Wework Companies Partner (International) B.V., sociedade organizada e existente de acordo com 
as leis da Holanda, com sede em Weteringschans, nº 165, 1017XD, Amsterdã, Holanda, CNPJ nº 23.081.601/0001-71, neste ato representada por seu 
procurador, Sr. Lucas Mendes de Freitas Teixeira, acima qualificado, e doravante denominada “WW Partner”, na qualidade de sócias representando 
a totalidade do capital social de Wework Empreendimentos e Reformas de Escritório Ltda. (“Sociedade”), sociedade empresária limitada, com 
sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 11º andar, sala A, Bela Vista, CEP 01310-100, na Cidade de São Paulo/SP, CNPJ nº 29.843.667/0001-38, e NIRE 
35.235.193.533 em sessão de 01/03/2018 e 5ª e última alteração ao Contrato Social datada de 08/02/2021, arquivada na JUCESP sob nº 173.424/21-1, 
em sessão de 20/04/2021, RESOLVEM, neste ato, por unanimidade de votos, em conformidade com os Artigos 1.082 e 1.084 do Código Civil Brasileiro, 
reduzir o capital social da Sociedade, considerado excessivo para a consecução do objeto social, dos atuais R$ 55.000.000,00 para R$ 32.000.000,00, 
representando, portanto, uma redução correspondente a R$ 23.000.000,00, mediante o cancelamento de 23.000.000 de quotas, de valor nominal de 
R$ 1,00 cada, detidas pela sócia WW Serviços, nos termos do Artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, das quais 12.000.000 de quotas não 
estão integralizadas e serão canceladas face à não-integralização, dispensando-se assim as prestações ainda devidas a elas referentes, e 11.000.000 
de quotas estão integralizadas e serão canceladas mediante restituição de valores à sócia WW Serviços. Diante disso, a sócia WW Serviços receberá a 
quantia de R$ 11.000.000,00, quantia correspondente ao valor de referidas 11.000.000 de quotas integralizadas e anteriormente detidas no capital 
social da Sociedade e ora canceladas. Os sócios estabeleceram, ainda, que esta redução do capital social será formalizada por meio da assinatura e 
arquivamento da respectiva Alteração do Contrato Social da Sociedade perante a JUCESP, autorizando a administração da Sociedade a tomar todas e 
quaisquer providências bem como assinar todos e quaisquer documentos necessários para a realização da redução do capital social, de acordo com 
o estabelecido no Contrato Social da Sociedade. De acordo com o § Primeiro do Artigo 1.084 do Código Civil, o presente instrumento com a cópia de 
sua publicação, bem como a Alteração do Contrato Social da Sociedade que irá formalizar a redução do capital social, serão devidamente arquivadas 
perante a JUCESP, não antes de 90 dias após a publicação do presente instrumento. Em conformidade com os §s 1º e 3º do Artigo 1.072 do Código Civil 
Brasileiro, com a Cláusula 9, § 1º do Contrato Social da Sociedade, a Reunião de Sócios da Sociedade foi dispensada visto que todos os assuntos a serem 
decididos estão sendo deliberados por escrito pelos sócios da Sociedade neste ato. São Paulo, 11/05/2021. Wework Serviços de Escritório Ltda. Por: 
Lucas Mendes de Freitas Teixeira - Diretor. Wework Companies Partner (International) B.V. Por: Lucas Mendes de Freitas Teixeira - Procurador.
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Conheça o Novo Jeep Compass
Líder do seu segmento com cerca de 70%

do mercado, utilitário esportivo mais tecnoló-
gico fabricado no Brasil e eleito nos últimos
quatro anos o SUV médio com maior valor
de revenda no território nacional, o Jeep Com-
pass chega agora com ainda mais performan-
ce, design, sofisticação e tecnologia.

Com o maior torque e maior potência
entre os propulsores flex produzidos no Bra-
sil, além de baixo consumo de combustível e
reduzido nível de emissões de poluentes, o
T270 estreia na gama Jeep no Novo Com-
pass sempre integrado ao câmbio automáti-
co de seis velocidades. Com potência máxi-
ma de 185 cv a 5.750 rpm e torque máximo
de 270 Nm a 1.750 rpm, o propulsor faz de 0
a 100 km/h em apenas 8,8 segundos e tem
nota A de consumo pelo Inmetro. Ele conta
com taxa de compressão de 10,5:1, bloco de
alumínio e injeção direta de combustível.

Motor TD350 Turbo Diesel
Com 170 cv de potência e 350 Nm de

torque, a nova versão do motor TD350 Tur-
bo Diesel vem com uma grande antecipação
do atendimento às normas do Proconve L7,
previsto apenas para janeiro de 2022, redu-
zindo em 85% as emissões de óxido de Ni-
trogênio na natureza. Ele já traz o sistema
SCR de pós-tratamento de gases de escape,
que reduz a emissão de gases poluentes. Com
isso, é necessário o uso do aditivo ARLA32.
No motor TD350 a autonomia é de aproxi-
madamente 10 mil km, então o motorista não
precisará parar para abastecer com o aditivo
a toda hora. O motor TD350 mantém ainda
seu baixo consumo de combustível (10,3 km/
l na cidade e 13,5 km/l na estrada) e ótima
autonomia (mais de 800 km com tanque de
60 litros).

Todas as versões Turbo Diesel do Novo
Compass possuem sistema de tração 4x4
Jeep Active Drive Low e câmbio automático
de nove velocidades com paddle shift que
permite a troca de marchas pela borboleta
no volante. Ainda trazem seletor de terrenos,
que permite distribuir o torque de forma sele-
tiva entre os eixos da forma mais adequada
para as condições de aderência do piso tra-
fegado, e HDC (Hill Descent Control), que
auxilia o motorista em descidas íngremes du-
rante percursos off-road.

Jeep Traction Control +
Uma das novidades entre as funções que

virão de série na nova geração do Jeep Com-
pass, o Jeep Traction Control + é um sistema
de controle de tração que atua em condições
em que o veículo tenha piso de baixa aderên-
cia com o solo em uma das rodas. Ele está
disponível para todas as versões Turbo Flex.
O sistema aplica torque de frenagem na roda
que está escorregando e transfere, pelo dife-
rencial, o torque para outra roda que esteja
em contato com o piso. Para habilitar a fun-
ção, basta que o motorista pressione a tecla
ASR OFF.

Outra novidade do Novo Jeep Compass
que vem de série em todas as versões Turbo
Flex é o modo Sport. Ao ativar a tecla, o usu-
ário seleciona uma calibração diferenciada,

com trocas de marchas mais rápidas que pas-
sam a ser realizadas em rotações mais altas.
Isso torna a resposta do acelerador mais ágil
e a direção fica mais firme, proporcionando
uma experiência de condução mais esporti-
va.

As versões flex também ganharam um
novo para-choque dianteiro e, com isso, um
ângulo de entrada ainda maior, passando dos
atuais 16,2° para até 21,5° no Novo Com-
pass, o que representa um aumento de 33%.
A mudança traz mais conforto e capacidade
de vencer obstáculos cotidianos como bura-
cos e canaletas. As versões turbo diesel se-
guem com ângulo de entrada de até 30,6°.

Uma das principais características do
SUV médio da Jeep é a sofisticação, algo
que está ainda melhor em sua nova geração,
que agora tem novo design com mudanças
por fora e por dentro. Externamente, o Novo
Jeep Compass traz novidades no para-cho-
que dianteiro (como mencionado acima), no-
vas rodas para todas as versões, na lanterna
traseira, pintura das partes plásticas, faróis
Full LED com assinatura em LED e faróis
de neblina com a mesma tecnologia. Os no-
vos faróis trazem ainda mais sofisticação ao
conjunto óptico do Compass, com performan-
ce superior aos atuais bi-halógenos ou xê-
non, garantindo maior segurança ao dirigir à
noite e maior vida útil (acima de 100.000 ho-
ras), reduzindo a necessidade de manuten-
ção.

O Novo Compass está disponível nas
novas cores Cinza Sting para Trailhawk e
Série S e Cinza Granite para Sport, Limited,
Longitude, 80 Anos e Trailhawk. Além des-
sas, também seguem como opções as cores
Branco Polar, Prata Billet, Marrom Deep,
Verde Recon, Preto Carbon e Azul Jazz.

Já quando o cliente entrar no Novo Com-
pass perceberá ainda mais mudanças. São
novidades: quadro de instrumentos full digital
e HD de 10,25", volante, painel de porta, cen-
trais multimídia de até 10,1", console central,
painel de instrumentos e mais espaço para
porta-objetos. Estão disponíveis três opções
de cores para acabamento interno: Preto,
Marrom Arizona e a nova Cinza Steel (esta
última disponível para as versões Longitude
e Série S).

Adventure Intelligence Plus
O SUV mais tecnológico fabricado no

Brasil está ainda mais inovador. Isso porque
o Novo Compass traz a nova central multi-
mídia com maior capacidade de processa-
mento e armazenamento de dados. Com tela
de 10,1" Full HD presente em praticamente
em todas as versões (exceto na Sport), ainda
apresenta navegação embarcada de série e
espelhamento para Android Auto e Apple
CarPlay através de conexão sem fio. Além
disso, recebeu a plataforma de serviços co-
nectados da Jeep, a Adventure Intelligence
by Jeep Connect, que na versão Plus traz to-
dos os features já apresentados no Renega-
de (aqui) e ainda outras funcionalidades ex-
clusivas: Localizador de estacionamento e de
posto de combustível; Send & Go; Last Mile

Navigation; Remote Start.
O Jeep Compass é líder em tecnologias

avançadas de assistência à direção. Não há
outro veículo fabricado no Brasil com tantos
recursos disponíveis de direção autônoma,
como o controle de velocidade adaptativo
(ACC), o alerta de colisão com frenagem
automática (FCW), o alerta de mudança de
faixa (LDW), o Park Assist e o farol alto
automático (AHB). Na nova geração do SUV
médio da Jeep três novas funções foram in-
cluídas de fábrica na Série S e como opcio-
nal nas versões Limited e Trailhawk, deixan-
do o modelo ainda mais tecnológico: Frena-
gem de emergência para pedestres, ciclistas
ou motociclistas; Detector de fadiga do mo-
torista; Reconhecimento de placas;

Além das tradicionais bolsas de ar fron-
tais para motorista e passageiros, o Novo
Compass traz também como item de série
para todas as versões os airbags laterais e de
cortina, o que proporciona ainda mais segu-
rança para seus ocupantes. No total, são seis
airbags de série nas versões Sport, Longitu-
de e 80 Anos e sete na Limited, Trailhawk e
Série S (o adicional é para os joelhos do mo-
torista).

O SUV também conta com um novo
quadro de instrumentos com 10,25" para
as versões Limited, Trailhawk e Série S
(existem ainda a de 3,5" na versão Sport e
7" na Longitude e 80 Anos). Totalmente
digital, ele traz maior tela de display de
LCD; nova tecla HOME no comando vo-
lante, que facilita a navegação do usuá-
rio; capacidade de renderização de ima-
gem 3D do veículo; possibilidade de alte-
ração de tema em modo digital ou analógi-
co e personalização de menus favoritos com
até cinco opções diferentes.

O Novo Jeep Compass traz tecnologia
até na hora de carregar o celular. Agora não
é mais necessário um cabo para efetuar o
carregamento do smartphone. Basta colocá-

lo apoiado na parte indicada do console cen-
tral. O procedimento é feito por indução, en-
tão é necessário que o aparelho celular seja
compatível com a tecnologia. A função vem
de série nas versões Limited, Trailhawk, Sé-
rie S e Série Especial 80 Anos.

Porta-malas com sensor de presen-
ça

O Novo Jeep Compass vem agora com
uma função que é muito útil para quem está
com as mãos carregadas para encher o por-
ta-malas. Basta que o motorista movimente
o pé por baixo do para-choque traseiro, o sen-
sor detecta sua presença e aciona o sistema.
Então, a luz de freio vai piscar e, aproxima-
damente um segundo depois, o porta-malas
abrirá automaticamente. Para fechar, é só
realizar o mesmo movimento. Caso encontre
algum obstáculo durante a abertura/fecha-
mento, o porta-malas vai automaticamente
atuar no sentido inverso.

O Auto Hold tem como objetivo trazer
mais conforto em engarrafamentos e para-
das longas, permitindo que o motorista retire
o pé do pedal de freio nas condições de veí-
culo parado, mesmo que não esteja na posi-
ção P (Parking). Para recolocar o carro em
movimento, basta que o condutor acelere
novamente o veículo. Para acioná-lo é só
pressionar o botão no console. Além disso, o
sistema memoriza a escolha do motorista, não
sendo necessário pressionar o botão toda a

vez que ligar o veículo. A função está dispo-
nível de série para todas as versões do Novo
Compass.

Quando o motorista faz o travamento do
veículo, automaticamente os retrovisores ex-
ternos são recolhidos. Também de forma au-
tomática, assim que o motorista der a partida
no veículo, os retrovisores voltam à posição
original. Caso os retrovisores tenham sido
manualmente recolhidos, não voltarão à po-
sição de forma automática. O item é de série
nas versões 80 Anos, Limited, Trailhawk e
Série S.

A entrada USB tipo C possui as funcio-
nalidades de troca de dados com o celular e
de carregamento, além de permitir que ou-
tros dispositivos como pendrives possam ser
utilizados para trocar dados com a multimí-
dia. De série em todas as versões, a nova
entrada USB tipo C consegue fornecer até
15 watts de potência para o carregamento
de celulares, agilizando o processo.

Versões do Novo Jeep Compass
O SUV médio da Jeep amplia a sua gama

de versões, com duas novidades: a Série Es-
pecial 80 Anos e a já conhecida Série S, que
agora recebe o novo motor T270 Turbo Flex.
As versões do Novo Compass têm duas pos-
sibilidades de motorização e dois câmbios,
com uma ampla faixa de preços, que atende
às demandas mais diversas: Novo Jeep Com-
pass Sport; Novo Jeep Compass Longitude;
Novo Jeep Compass Série Especial 80 Anos;
Novo Jeep Compass Limited; Novo Jeep
Compass Trailhawk; Novo Jeep Compass
Série S.

Revisões com os melhores valores
do segmento

O SUV médio da Jeep vem apresentan-
do o melhor valor de revenda nos últimos anos
e o Novo Compass continua essa tradição de
ser amigo do bolso também no momento de
fazer as manutenções programadas nas con-
cessionárias. Se até a linha 2021 os preços já
eram competitivos, agora as condições fica-
ram ainda melhores. Mesmo com toda a tec-
nologia empregada no novo motor T270 Tur-
bo Flex, o pacote das três primeiras revisões
das versões flex do Novo Jeep Compass sai
por R$ 1.724, 8,3% mais barato que o valor
aplicado no modelo com o propulsor bicom-
bustível anterior. Esse total também é o mais
baixo na comparação com os rivais diretos
da categoria. Importante lembrar que o Com-
pass conta com três anos de garantia e as
revisões são realizadas a cada 12.000 km ou
um ano.

Veja abaixo os preços sugeridos da gama completa de versões do Novo Jeep Com-
pass para o estado de São Paulo:
Jeep Compass Sport T270 Turbo Flex AT6 - R$ 144.647
Jeep Compass Longitude T270 Turbo Flex AT6 - R$ 160.146
Jeep Compass 80 Anos T270 Turbo Flex AT6 - R$ 168.412
Jeep Compass Limited T270 Turbo Flex AT6 - R$ 182.878
Jeep Compass Série S T270 Turbo Flex AT6 - R$ 194.244
Jeep Compass Longitude TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 203.630
Jeep Compass 80 Anos TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 211.900
Jeep Compass Limited TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 224.304
Jeep Compass Trailhawk TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 224.304

Peugeot Série Especial
SUV 2008 Skywalker

A saga Skywalker continua na Peugeot.
O SUV 2008 acaba de ganhar mais um inte-
grante: a série especial Skywalker. Ainda que
mantendo a discrição e elegância tão carac-
terísticas do modelo, a personalização apli-
cada resultou em um carro diferenciado e,
de fato, especial.

Por fora, destaque para os para-lamas
dianteiros, que ostentam o emblema croma-
do da Aliança Rebelde, uma ordem de en-
frentamento comandada pela personagem
Leia Organa “ a Princesa Leia nos primeiros
filmes de Star Wars e líder do movimento nos
longas mais atuais.

A tampa do compartimento de bagagem,
por sua vez, exibe orgulhosa a assinatura
Skywalker, com a logotipia original do filme e
acabamento cromado de alto brilho. Esta
monograma especial está aplicada logo abai-
xo da extensão da lanterna, à esquerda da
tampa do porta-malas.

As rodas com aro de 16 polegadas mo-
delo Titane com pintura de alto brilho Gris
Anthra remetem ao titânio, metal nobre e de
cor cinza escuro, reconhecido pela resistên-
cia e leveza.

 A capa dos retrovisores externos e as
maçanetas das portas também ganharam um
tom exclusivo na série especial: são pintadas
de cinza em um tom grafite, ornando perfei-
tamente com as rodas escurecidas.

Há sinais do tratamento Skywalker tam-
bém na cabine. Os quatro tapetes recebem
piloto e passageiros de maneira exclusiva: têm
bordas com costura branca e aplicação do
logo da Aliança Rebelde e assinatura estili-
zada Skywalker. Para plena segurança, o ta-
pete do motorista conta com sistema de tra-

vamento compatível com as travas originais
instaladas no carpete do carro.

Acabamento das portas, console central
e a parte frontal de todo o painel são outra
exclusividade da série especial Skywalker em
relação à versão Griffe, na qual é baseada.
Na cor Cinza Quente, resultam em um clima
ainda mais sofisticado para a cabine e com-
binam perfeitamente com o tecido de toque
agradável e com múltiplas texturas – e que é
outro ponto exclusivo da série especial.

Além de todo o tratamento que caracte-
riza a série especial, o Peugeot SUV 2008
Skywalker carrega um recheado pacote
de equipamentos, como o câmbio auto-
mático sequencial de seis marchas AT6,
piloto automático, limitador de velocidade,

faróis com DRL de LED, airbags frontais e
laterais, Isofix para fixação de assentos in-
fantis, central multimídia PEUGEOT Connect
Radio com Apple CarPlay e Android Auto e
muito mais.

Sob o capô, a série especial traz exclusi-
vamente o consagrado motor 1.6 THP flex
de 173 cv. Serão comercializadas 310 unida-
des do Peugeot SUV 2008 Skywalker e to-
dos os compradores ganharão um ano de as-
sinatura do Disney+, o serviço de streaming
de vídeo da Disney. Para assegurar ainda
mais exclusividade, são apenas duas opções
de cores especiais – ambas especiais e sem
custo adicional: Branco Nacré e Preto Perla
Nera. O novo Peugeot SUV 2008 Skywalker
tem preço sugerido de R$ 121.990.

As configurações de sete lugares do Che-
vrolet Spin são a grande aposta da linha 2022
do crossover, que está chegando às conces-
sionárias da marca com novidade. Mudan-
ças no comportamento e na composição das
famílias brasileiras ajudam a explicar a maior
procura por este tipo de veículo.

O Spin de sete lugares chega à linha 2022
nas versões Activ, de design aventureiro, e
Premier, sinônimo de sofisticação no portfó-
lio Chevrolet. Já o Spin de cinco lugares, ide-
al para quem busca um automóvel com um
grande espaço para bagagens (710 litros), está
disponível nas versões Activ, LT e LS, que
acaba de ganhar opção da transmissão auto-
mática (AT6).

O Spin atende muito bem aqueles que
utilizam o veículo como ferramenta de traba-
lho. E a transmissão automática vem se tor-
nando um item cada vez mais considerado
por este tipo de consumidor. Por isso foi lan-

Chega o Spin LS com
opção de transmissão AT6

çada a versão de entrada do crossover com
opção deste equipamento.

Hoje cerca de 60% das vendas do Che-
vrolet Spin estão concentradas nas configu-
rações de sete lugares. Este é o maior per-
centual desde o fim de 2012, quando o mode-
lo foi lançado. De lá para cá, o produto pas-
sou por evoluções visuais, mecânicas e tec-
nológicas, mas foi depois da chegada do sis-
tema corrediço para a segunda fileira de ban-
cos que a participação da configuração de
sete lugares superou a de cinco lugares.

Esta funcionalidade permite deslocar os
assentos da fileira central para frente ou
para trás em até 11 centímetros, assim
como o ângulo do encosto. Desta forma é
possível configurar os espaços conforme a
necessidade e proporcionar mais conforto,
principalmente aos ocupantes da terceira
fileira, reforçando ainda mais a versatilidade
do modelo.
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