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Déficit primário do Governo Central
atinge R$ 96,1 bilhões em agosto
Falta de consenso adia instalação
da Comissão de Orçamento
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Antecipação do INSS poderá ser
pedida sem limitação de distância
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Ipea: renda dos mais pobres
foi 32% maior que a habitual
em agosto

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu na terça-feira
(29) um aumento no financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI) e alívio da dívida para
ajudar os países em desenvolvimento e de renda média a se recuperarem da pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Guterres disse em um evento
online que os membros do FMI
deveriam concordar com uma
nova alocação de Direitos Especiais de Saque (SDR, na sigla em
inglês) do FMI, algo semelhante
à impressão de dinheiro por um
banco central, além de apoiar a
realocação voluntária de SDRs
existentes.
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Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram
132% do que seriam com as rendas habituais em agosto. A ajuda
financeira também foi suficiente
para superar em 41% a perda da
massa salarial entre as pessoas
que permaneceram ocupadas.
Os resultados constam do estudo divulgado na terça-feira (29)
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulado Os efeitos da pandemia sobre
os rendimentos do trabalho e o
impacto do auxílio emergencial: os
resultados dos microdados da
PNAD Covid-19 de agosto, que
utiliza dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
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Guterres pede
ao FMI alívio
das dívidas de
países em
desenvolvimento

Cerca de 4,25 milhões de domicílios brasileiros, o equivalente
a 6,2% dos lares, sobreviveram, em
agosto, apenas com a renda do
auxílio emergencial de R$ 600,
pago pelo governo federal para

enfrentar os efeitos econômicos da
pandemia da covid-19. A proporção de domicílios exclusivamente
dependentes do auxílio foi maior
no Nordeste, ultrapassando os
13% no Piauí e na Bahia.

A retração econômica
provocada pela pandemia do
novo coronavírus fez o Governo Central – Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social – encerrar agosto
com déficit primário de R$
96,096 bilhões. Apesar de ser
o pior desempenho registrado
para o mês desde o início da
série histórica, em 1997, o resultado veio melhor que o estimado pelo mercado.
As instituições financeiras
pesquisadas pelo Prisma Fiscal, publicação do Ministério
da Economia com analistas de
mercado, estimavam que o resultado negativo ficaria em R$

98 bilhões no mês passado.
Pela primeira vez desde
abril, as receitas totais do
Governo Central cresceram
na comparação mensal com
2019. Em agosto, as receitas subiram 1% acima da inflação em relação ao mesmo mês do ano passado.
O déficit primário representa o resultado negativo
nas contas do governo
desconsiderando os juros da
dívida pública. De janeiro a
agosto, o resultado negativo
do Governo Central totalizou
R$ 601,283 bilhões, valor recorde da série histórica para
o período.
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Reação do mercado a
precatórios foi alerta, diz
secretário do Tesouro
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São Paulo retoma venda de
imóveis residenciais na capital
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MEC publica edital para
50 mil vagas remanescentes
do Fies
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DÓLAR
Comercial
Compra: 5,64
Venda: 5,64

EURO
Turismo
Compra: 5,54
Venda: 5,74

Compra: 6,62
Venda:
6,62

Esporte

O campeonato do Rotary
Kart Club (RKC) retornou ao
tradicional Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP) em
grande estilo. Mesmo depois
de mais de seis meses parados, os pilotos se mostraram
extremamente competitivos e
em todas as três provas disputadas no último fim de semana os vencedores Alberto
Otazú (Stock), Thiago Meirelles (Light) e Rogério Cebola
(Challenge) receberam a bandeirada com menos de meio
segundo de vantagem sobre
os respectivos segundos colocados. Depois de três etapas
Alberto Otazú (Stock) e Alexandre Porche (Light) mantém
a liderança do certame, e Nelson Reple é o novo líder da
Challenge.
As emoções começaram
com a principal categoria, com
Rogério Cebola estabelecendo a pole position da Stock
com 1min08s332, apenas 3 milésimos de segundo mais rápido do que Fábio PL, 22 milésimos sobre Nelson Reple e 39
milésimos de diferença para
Alberto Otazú, líder do cam-

peonato.
A partir da largada as disputas foram de alto nível. Cebola
liderou as três primeiras voltas,
depois Fábio PL ponteou as outras três, e em seguida Otazú assumiu a ponta por mais três voltas. Fábio reassumiu a liderança
por quatro voltas, estabeleceu a
volta mais rápida (1min07s145),
enquanto Leonardo Ferreira
aproveitava a briga dos quatro
primeiros para grudar em Nelson
Reple e entrar num bloco compacto. Ai Otazú pegou a dianteira nas três últimas voltas para
manter sua invencibilidade com
a terceira vitória seguida
Apenas 0s318 atrás terminou
Fábio PL, seguido de Rogério
Cebola, Leonardo Ferreira, Nelson Reple e Fábio Gudima. Agora Alberto Otazú (AVSP/Bianchi
Automóveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Services/Pailler
Racing/Rolley Ball/Speed Truck)
mantém a ponta da tabela de pontuação com 94 pontos, seguido
de Fábio PL com 82, e Henrique
Luis Lemos em terceiro, com 64
pontos.
Na categoria dos iniciantes,
o estreante Thiago Meira esta-
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RKC de Kart: Décimos de segundo
separaram todos os vencedores

beleceu a pole position com a incrível marca de 1min08s047, quase um segundo à frente de Thiago Meirelles e do líder do campeonato Alexandre Porche. Meira
liderou as primeiras voltas, mas
não aguentou a pressão do pelotão e depois que perdeu a ponta,
a briga pela vitória ficou só entre
Meirelles e Porche. Meira ainda
fez e melhor volta na penúltima
passagem (1min07s891), mas terminou apenas em quarto.
Thiago venceu pela segunda
vez consecutiva, com apenas
0s402 de vantagem sobre Alexandre. Em terceiro terminou Arthur

Martins, seguido de Meira, Marcelo Costa e Caio Terra. Agora
Alexandre Porche mantem a liderança da Light com 86 pontos,
apenas dois de diferença sobre
Thiago Meirelles, com Marcelo
Costa em terceiro com 72 pontos.
Para finalizar o evento entrou
na pista a novidade do RKC Rental Kart de 2020. A categoria
Challenge vai crescendo a cada
etapa e nesta terceira prova já
reuniu um grid de 26 pilotos, lastreados em 100 quilos, exceto os
seis primeiros da prova anterior,
que carregam o lastro do suces-

so, que se traduz em 10 quilos a
mais! A pole position foi sorteada (‘Lucky Dog’) entre todos os
pilotos que estão participando de
todas as etapas, e o felizardo foi
Pedro Baptista, seguido do restante do grid de acordo com a
colocação no campeonato. Com
isto, o líder do campeonato Alberto Otazú fechou a primeira
fila.
Dada a largada Baptista liderou o giro inicial até ser ultrapassado por Otazú. Na terceira volta Fábio PL já assumiu a ponta,
enquanto que Otazú ia caindo de
posição com o mal desempenho
de seu kart. Tanto que no meio
da prova, quando já tinha caído
para o décimo posto, resolveu
entrar para o box, trocar de kart,
pelo menos para tentar a volta
mais rápida, o que resultou em
pegar um equipamento que o deixou uma volta atrás, na 22ª posição.
Enquanto isto, Rogério Cebola que estreou largando da 26ª e
última posição, foi inteligente fazendo a Joker Lap no começo da
segunda volta. Depois de estabelecer a volta mais rápida
(58s989), foi escalando todo o

grid, para logo encostar no líder. Aí passou a empurrar Fábio PL para eles se distanciarem do restante do pelotão,
abrindo uma larga vantagem
sobre todos, e recebendo a
bandeirada lado a lado com Fábio, que retribuiu a gentileza
tirando o pé na quadriculada.
Com isto Cebola venceu a corrida por apenas 49 milésimos
de segundo.
A 13s512 do vencedor chegou Geison Granelli, seguido
de Nelson Reple, que passou
a ser o novo líder da categoria,
Fábio Cunha e Alexandre Porche fechando os seis primeiros. Agora Reple soma 77 pontos, seguido de Fábio PL com
68, e Otazú caiu para terceiro,
com 65 pontos.
A quarta etapa do campeonato do Rotary Kart Club (RKC)
será no dia 17 de outubro, novamente no Kartódromo de Interlagos.
O RKC tem o apoio de Imab,
Sporting Comfort, Rolley Ball,
Porto Penha Food Park, Speed
Truck e Ecoposte. Visite
www.rotaryspponteestaiada.com;
Visite www.rkcracing.com.br

Caio Collet vence de ponta a ponta
na etapa da Holanda
A batalha continua acirrada pela liderança da Fórmula
Renault Eurocup entre o brasileiro Caio Collet e o francês
Victor Martins. Após a vitória
do rival na corrida de sábado
(26), o brasileiro venceu de
ponta a ponta a segunda prova na quinta etapa do campe-

onato, em Zandvoort, na Holanda.
Com cinco etapas e 10 provas até aqui, Collet e Martins seguem como protagonistas do
campeonato, com disputa ponto a ponto. O francês sai da Holanda com apenas dois pontos
de vantagem (176 e 174).

A bordo do Renault #1, Collet conquistou logo cedo sua segunda pole position na temporada. Primeiro objetivo alcançado,
o brasileiro fez uma largada perfeita, abriu uma boa vantagem e
administrou bem o seu ritmo para
chegar 2,5 segundos à frente de
Martins e mais de 18 segundos à

frente do terceiro colocado, o argentino Franco Colapinto.
“Estou muito feliz por ter maximizado ontem tudo o que não
conquistamos no sábado. A classificação foi a chave deste resultado e metade do trabalho foi feito com a conquista da pole position. Depois, foquei bem na lar-

gada. Tivemos um carro muito
bom, consistente durante toda a
corrida. A equipe fez um grande
trabalho”, destacou o brasileiro
de 18 anos, que integra o programa Renault Sport Academy.
A vitória em Zandvoort foi a
terceira de Collet em 2020 (o brasileiro já havia vencido em Mon-

za e Magny-Cours). Além disso, tem mais quatro pódios
(três segundos lugares: Ímola,
Magny-Cours e Zandvoort; e
um terceiro em Monza).
A próxima etapa da temporada acontecerá nos dias 10 e
11 de outubro, em Barcelona,
na Espanha.
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Operação contra desvios na saúde
cumpre mandados em 180 municípios
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo fizeram na terça-feira, (29) uma operação em 180 municípios do estado contra desvios de dinheiro na saúde. A Operação Raio
X envolve 816 policiais e 30
promotores para o cumprimento de 237 mandados de busca e
64 de prisão. As irregularidades

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
Jornalista desde 1990, Cesar Neto vem publicando esta coluna
diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA
Não foi a 1ª vez que um vereador é prejudicado com o envolvimento de chefes de gabinete em casos de corrupções, como os
que agora rolam na pandemia Covid 19. No caso do Eliseu Gabriel
(PSB), que não é investigado, sua história política faz com que
colegas estejam solidários ...
+
PAULISTANA
... Os vereadores da edição de hoje presidiram a Casa. São eles
Antonio Donato e Arselino Tatto (ambos PT do Lulismo), que tão
empenhados nas reeleições 2020 e em pelo menos levar pro 2º
turno o irmão do Arselino - ex-deputado federal Jilmar Tatto - candidato do PT à prefeitura
+
PREFEITURA (SP)
Segundo colocado nas pesquisas, o prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB) não deverá polemizar com o líder deputado federal Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) - no 1º
dos debates que rola amanhã na Band tv. Esta estratégia pode
acabar levando ambos pro 2º turno
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Gil Diniz (em processo de expulsão do PSL que foi
dos Bolsonaro) comemora o fato do Ministério Público dizer que
não acatou uma denúncia de um ex-assessor sobre haver ‘rachadinha’ no seu gabinete. O chamado ‘Carteiro Reaça’ era pra ser o
candidato à prefeitura paulistana
+
GOVERNO (SP)
Dosando - como se fosse uma vacina política - seus comentários sobre o governo Bolsonaro, especialmente sobre o Ministério
(Saúde) do general Pazzuello, Doria não perdoará quem tiver qualquer culpa (corrupções na pandemia Covid 19) na Secretaria (Saúde) do Estado de São Paulo
+
CONGRESSO (BR)
Deputados federais e principalmente senadores de partidos
que estavam com Dilma (PT do Lulismo) quando a President(a) foi
Impedida pelas chamadas ‘pedaladas fiscais’, tão com ‘sangue
nos olhos’ pra enquadrar igualmente o Bolsonaro . Por isso, tem
rolado tanto ‘balão de ensaio’
+
PRESIDÊNCIA (BR)
No melhor estilo Bolsonaro, desabafos sobre furar o teto dos
gastos, dar calote em precatórios e passar as reformas tributárias
que propõem reintroduzir uma nova CPMF pra que uma ‘renda
cidadã’ seja distribuída já em janeiro 2021, por temer que o Brasil
tenha confrontos sociais
+
PARTIDOS (BR)
No PTB não foi o dono nacional Jefferson meteu o dedo no
diretório paulista, contra dobradinhas com ‘esquerdas’ pra prefeituras no Estado. Foi o deputado Campos Machado, dono estadual
desde os anos 1990, que não prestou atenção sobre Jefferson ser
‘Bolsonaro Acima de Todos’
+
H I ST Ó R IA S
Pra grande comunidade @UNBORNness no Twitter, não só o
Presidente (USA) Republicano Trump venceu o 1º debate na tv
contra o Democrata Biden, como deve conseguir evitar as possíveis fraudes (votos pelo Correio) e ainda emplacar sua indicada à
Suprema Corte norte-americana
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são apuradas ainda em 57 municípios de outros estados,
como Pará, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
A operação é resultado de
cerca de dois anos de investigação que apontaram a existência de um esquema de corrupção envolvendo agentes
públicos, empresários e profis-

sionais liberais. Segundo a
apuração, foram desviados milhões de reais por meio de contratos de gestão de saúde com
organizações sociais. Esses
termo eram firmados a partir de
licitações fraudadas ou superfaturadas.
O governador João Doria
disse que determinou que o se-

cretário estadual de Saúde,
Jean Gorinchteyn, faça um
“pente fino” nos contratos que
o governo de São Paulo mantém com organizações sociais.
“Não vamos tolerar que o estado seja vítima de inescrupulosos”, enfatizou no Twitter ao
comentar a operação de terçafeira. (Agência Brasil)

Estado e Consórcio ABC firmam convênio
para acolher denúncias de discriminação racial
Na última quarta-feira (23), a
Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação de
Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), e o Consórcio Intermunicipal Grande
ABC assinaram um termo de
convênio para promoção e efetividade da Lei Estadual 14.187/
2010, que pune administrativamente a discriminação étnicoracial.
A parceria prevê que as sete
cidades que compõe o Consórcio (Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires

e Rio Grande da Serra) acolham
denúncias de discriminação racial, e posteriormente as encaminhem para a Secretaria da Justiça e Cidadania.
“Ficamos felizes que a região, que abrange municípios
importantes para o desenvolvimento do Estado, acolherá as
denúncias e dará efetividade a
esse mecanismo de respeito às
pessoas. É fundamental para o
Governo do Estado, por meio da
nossa Secretaria, aprofundar as
nossas políticas e divulgar que
discriminação étnico-racial é crime e também infração adminis-

trativa”, disse o secretário da
Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti.
Estrutura
Caberá ao Consórcio ABC
indicar os agentes que serão capacitados, disponibilizar estrutura adequada para o recebimento das denúncias e de eventos
relacionados ao convênio, e
manter diálogo permanente com
as instâncias que trabalham na
promoção de Políticas Públicas
Afirmativas e Promoção da
Igualdade Racial.
A capacitação dos funcioná-

rios indicados pelo Consórcio
sobre temas relacionados à discriminação racial e direitos humanos, com o objetivo de orientar o recebimento de denúncias,
será realizada por uma equipe da
Pasta.
“Estamos honrados em assinar esse convênio que trata da
questão racial no ABC paulista.
Será uma ferramenta para combater atitudes que, nos dias atuais, não são mais permitidas”,
disse o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Luiz Luís Gabriel Fernandes da Silveira.

São Paulo retoma venda de
imóveis residenciais na capital
A comercialização de unidades residenciais novas na cidade de São Paulo em junho cresceu 46,3% ao chegar às 6.350
vendidas, na comparação com
o mês de julho (4.341 unidades),
e 35,0% acima do volume de
vendas de agosto de 2019
(4.702 unidades), segundo a
Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo departamento de Economia e Estatística do
Sindicato da Habitação (Secovi-SP).
De acordo com a Empresa
Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embrasp), foram lançadas 8.039 unidades residenciais
na cidade, volume 207,5% superior ao apurado em julho
(2.614 unidades) e 26,4% acima
do total de agosto do ano passado (6.358 unidades).

A cidade encerrou agosto
com a oferta de 30.918 unidades disponíveis para venda. A
quantidade de imóveis ofertados foi 5,0% superior ao registrado no mês anterior (29.435
unidades) e 17,6% acima do
volume de agosto do ano passado (26.293 unidades). A oferta é composta por imóveis na
planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses (setembro de
2017 a agosto de 2020).
Entre os imóveis que se
destacaram em agosto estão os
de dois dormitórios, com vendas chegando a 3.795 unidades,
oferta de 17.376 unidades), valor global de vendas (VGV) de
R$ 1,07 bilhão, valor global de
oferta (VGO) de R$ 5,4 bilhões,
4.891 unidades lançadas, e mai-

or VSO (17,9%), resultante das
3.795 unidades comercializadas
em relação aos 21.171 imóveis
ofertados. Imóveis com menos
de 45 m² de área útil lideraram
em vendas (4.639 unidades),
oferta (20.756 unidades), VGV
de R$ 1,07 bilhão, VGO de R$
4,9 bilhões, lançamentos (6.412
unidades) e maior VSO (18,3%).
Por faixa de preço, os imóveis com valor de até R$ 240 mil
lideraram em vendas (3.572 unidades), oferta final (15.725 unidades), lançamentos (5.281 unidades), maiores VSO (18,5%) e
VGV (R$ 688,1 milhões). O maior VGO (R$ 4,8 bilhões) foi registrado nos imóveis com preços superiores a R$ 1,5 milhão.
No mês, 3.183 unidades vendidas e 4.872 unidades lançadas
foram enquadradas como eco-

nômicas (programa Casa Verde
e Amarela). A oferta totalizou
15.489 unidades disponíveis
para venda, com VSO de 17,0%.
No segmento de mercado de
médio e alto padrão, a pesquisa
identificou 3.167 unidades vendidas, 3.167 unidades lançadas,
oferta final de 15.429 unidades
e VSO de 17,0%.
Segundo o Secovi-SP, este
é o quarto mês consecutivo de
altas no setor o que consolida
o movimento de retomada observado desde maio. “”A comercialização de 6.350 unidades
é a maior registrada no ano e
também para o mês de agosto,
de acordo com a série histórica
da pesquisa, de 2004", disse o
economista-chefe do SecoviSP, Celso Petrucci. (Agência
Brasil)

Governo realiza cursos a distância de
Audiodescrição e Orientação e Mobilidade
O Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, anuncia que estão abertas as inscrições para os cursos Introdução à Audiodescrição e Introdução à Orientação
e Mobilidade no formato de
educação a distância (EaD). De
forma totalmente gratuita e
acessível, os cursos acontecem
em parceria com o Centro de
Tecnologia e Inovação (CTI) e
o Serviço de Reabilitação Lucy
Montoro – Jardim Humaitá
(SRLM Jd. Humaitá).
As vagas ofertadas visam
providenciar e oferecer conhecimentos para plataformas vir-

tuais acessíveis às pessoas
com deficiência visual, principalmente neste momento de
pandemia.
O curso de Introdução à Audiodescrição tem o objetivo de
contribuir para a acessibilidade
no meio virtual e capacitar profissionais da área da Educação
e Cultura. Durante a aprendizagem, haverá encontros online
semanais, além de aulas e conteúdos extras. Os interessados
devem se inscrever neste link:
https://bit.ly/35YLTEX.
Já o curso Introdução à Orientação e Mobilidade tem foco
em difundir informações e conhecimentos sobre a metodolo-

gia no processo de reabilitação
de pessoas com deficiência visual. Ao longo do estudo, também com encontros semanais,
o aluno poderá conferir sobre
comunicação, terminologias,
conceitos e histórico, acessibilidade, tipos de bengala e técnicas específicas para a área.
Mais informações sobre inscrição podem ser obtidas pelo endereço eletrônico https://bit.ly/
33JIQgQ.
Cursos EaD para pessoas
com deficiência
A Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, visando à inclusão e à

autonomia da pessoa com deficiência, tem oferecido em parceria com o Centro de Tecnologia
e Inovação e o Centro de Tecnologia e Inovação e do Serviço
de Reabilitação Lucy Montoro
– Jardim Humaitá, cursos gratuitos de inclusão digital para
pessoas com deficiência.
Com o objetivo de facilitar e
incentivar a presença desse
público nas plataformas digitais, os cursos são de Alfabetização Digital, Digitação, Redes
Sociais e Tecnologia Assistiva
– voltada para pessoas com deficiência visual. O curso de Libras
também faz parte dessa iniciativa.

São Paulo registra 35,3 mil óbitos
e 979,5 mil casos de coronavírus
Na terça-feira (29) o Estado
de São Paulo registra 35.391
óbitos e 979.519 casos confirmados do novo coronavírus.
Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 847.418
pessoas estão recuperadas,
sendo que 107.415 foram internadas e tiveram alta hospitalar.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 42,9% na Grande São Paulo e 44,4% no Estado.
O número de pacientes internados é de 9.076, sendo 5.122 em
enfermaria e 3.954 em unidades
de terapia intensiva, conforme
dados das 10h desta terça.
“Destaco o empenho dos
prefeitos da região metropolitana ao longo desse processo, foi
uma das regiões com maior coesão nas ações. O Conselho se
reunia e tomava as atitudes em
conjunto, sempre respeitando o
Plano São Paulo”, comentou o

Secretário de Desenvolvimento
Regional Marco Vinholi.
Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infectada, sendo 568 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e
óbitos confirmados por cidade
pode ser consultada em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
“O Plano São Paulo, a chamada quarentena inteligente, foi
elogiada internacionalmente,
primeiro recebeu uma referência
elogiosa do diretor geral da Organização Mundial de Saúde,
há três semanas, em Genebra na
Suíça”, ressaltou o Governador
João Doria.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão
20.435 homens e 14.956 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60

anos ou mais, totalizando 76,3%
das mortes.
Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (9.056), seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (8.304) e 80 e 89 anos
(7.241). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos
(40), 10 a 19 anos (65), 20 a 29
anos (297), 30 a 39 anos (1.003),
40 a 49 anos (2.342), 50 a 59 anos
(4.680) e maiores de 90 anos
(2.363).
Os principais fatores de risco associados à mortalidade
são cardiopatia (59,5% dos óbitos), diabetes mellitus (43,1%),
doenças neurológicas (10,9%)
e renal (9,6%), pneumopatia
(8,3%). Outros fatores identificados são obesidade (7,8%),
imunodepressão (5,6%), asma
(3%), doenças hepáticas (2,1%)
e hematológica (1,8%), Síndro-

me de Down (0,5%), puerpério
(0,1%) e gestação (0,1%). Esses
fatores de risco foram identificados em 28.396 pessoas que
faleceram por COVID-19
(80,2%).
Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo
coronavírus estão 456.713 homens e 516.695 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.111 casos.
A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos
(231.288), seguida pela faixa de
40 a 49 (202.993). As demais faixas são: menores de 10 anos
(23.964), 10 a 19 (46.018), 20 a
29 (164.805), 50 a 59 (147.448),
60 a 69 (89.207), 70 a 79 (45.360),
80 a 89 (21.655) e maiores de 90
(6.264). Não consta faixa etária
para outros 517 casos.
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Déficit primário do Governo Central
atinge R$ 96,1 bilhões em agosto
A retração econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus fez o Governo Central
– Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social – encerrar agosto com déficit primário
de R$ 96,096 bilhões. Apesar de
ser o pior desempenho registrado para o mês desde o início da
série histórica, em 1997, o resultado veio melhor que o estimado pelo mercado.
As instituições financeiras
pesquisadas pelo Prisma Fiscal,
publicação do Ministério da Economia com analistas de mercado, estimavam que o resultado
negativo ficaria em R$ 98 bilhões
no mês passado. Pela primeira
vez desde abril, as receitas totais do Governo Central cresceram na comparação mensal com
2019. Em agosto, as receitas subiram 1% acima da inflação em
relação ao mesmo mês do ano
passado.
O déficit primário representa
o resultado negativo nas contas
do governo desconsiderando os
juros da dívida pública. De janeiro a agosto, o resultado negativo do Governo Central totalizou R$ 601,283 bilhões, valor

recorde da série histórica para o
período. Nos oito primeiros meses do ano passado, o déficit
somava R$ 52,066 bilhões.
No acumulado de 12 meses,
o déficit primário chega a R$ 647,8
bilhões, o equivalente a 8,96% do
Produto Interno Bruto (PIB). Para
2020, o Ministério da Economia
projeta resultado negativo de R$
871 bilhões para o Governo Central, o equivalente a 12,1% do Produto Interno Bruto (PIB).
Em relação à recuperação da
receita, o Tesouro Nacional afirma que a alta verificada em agosto se deve à reversão parcial de
algumas medidas que adiavam o
recolhimento de contribuições
patronais para a Previdência Social, do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). No início
da pandemia, o governo permitiu que empresas adiassem o pagamento de diversas obrigações
para ajudar o fluxo de caixa dos
empregadores.
Ao descontar a parcela da
arrecadação transferida aos estados e aos municípios, a receita
subiu ainda mais. Segundo o Te-

souro Nacional, as receitas líquidas saltaram 5,8% acima da inflação em agosto em relação ao
mesmo mês do ano passado. Isso
se deve, no entanto, à diminuição dos repasses aos governos
locais decorrente da queda da
arrecadação de tributos compartilhados – Imposto de Renda e
Imposto sobre Produtos Industrializados – nos últimos meses.
Mesmo com a recuperação
em agosto, as receitas totais do
Governo Central acumulam queda de 15% de janeiro a agosto
descontada a inflação. O recuo
reflete a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, que paralisou a produção e o consumo durante algumas semanas.
Além da queda nas receitas,
o aumento de despesas com o
enfrentamento da pandemia da
covid-19 foram os principais responsáveis pelo aumento do déficit primário. Por causa do estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso em março,
o Governo Central está dispensado de cumprir a meta de déficit primário de R$ 124,1 bilhões
para este ano.

Segundo os números do Tesouro, as medidas associadas à
pandemia aumentaram as despesas em R$ 93,1 bilhões no mês
passado. A maior despesa decorre do auxílio emergencial, que totalizou R$ 45,3 bilhões. Em segundo lugar, vem a ajuda aos estados e aos municípios, que
consumiu R$ 15,2 bilhões.
Mesmo com autorização
para gastar mais, o Tesouro fez
um apelo para a preservação do
teto federal de gastos, ressaltando que o dispositivo representa
a única âncora fiscal que restou
no Orçamento de 2020. Segundo o órgão, é necessário retomar os esforços de busca do reequilíbrio das contas públicas
depois do fim da pandemia, caso
contrário haverá danos para a
sociedade e para a economia.
“Assim, se antes da crise era
importante o cumprimento do
teto dos gastos, a relevância do
seu cumprimento no pós-crise
será ainda maior. O teto significa uma redução da despesa primária por volta de 2,5 pontos do
PIB até 2026”, destacou o Tesouro em comunicado. (Agência Brasil)

Ipea: renda dos mais pobres foi 32%
maior que a habitual em agosto
Cerca de 4,25 milhões de domicílios brasileiros, o equivalente
a 6,2% dos lares, sobreviveram,
em agosto, apenas com a renda
do auxílio emergencial de R$ 600,
pago pelo governo federal para enfrentar os efeitos econômicos da
pandemia da covid-19. A proporção de domicílios exclusivamente
dependentes do auxílio foi maior
no Nordeste, ultrapassando os
13% no Piauí e na Bahia.
Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram
132% do que seriam com as rendas habituais em agosto. A ajuda
financeira também foi suficiente
para superar em 41% a perda da
massa salarial entre as pessoas
que permaneceram ocupadas.
Os resultados constam do estudo divulgado na terça-feira (29)
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulado Os
efeitos da pandemia sobre os rendimentos do trabalho e o impacto
do auxílio emergencial: os resultados dos microdados da PNAD

Covid-19 de agosto, que utiliza
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
“O papel do auxílio emergencial na compensação da renda perdida em virtude da pandemia foi
proporcionalmente maior do que
no mês anterior”, disse, em nota, o
autor da pesquisa Sandro Sacchet.
Em comparação com o mês anterior, a redução da diferença entre a renda efetiva e a habitual foi
generalizada. De modo geral, os
trabalhadores receberam em agosto 89,4% dos rendimentos habituais (2,3 pontos percentuais acima de julho) – R$ 2.132 em média,
contra uma renda habitual de R$
2.384.
Já os trabalhadores do setor
privado sem carteira assinada receberam 86,1% do habitual contra 85% no mês anterior. Trabalhadores do setor privado com
carteira e funcionários públicos
continuaram a receber, em média,
95% do rendimento habitual.
A recuperação do nível de ren-

da foi maior entre os trabalhadores
por conta própria, que receberam
em agosto 76% do que habitualmente recebiam, contra 72% em
julho, alcançando rendimentos efetivos médios de R$ 1.486.
Ainda que tenham recuperado parcela mais significativa da
perda salarial devido à pandemia,
os que trabalham por conta própria continuam tendo um dos menores índices de renda efetiva. O
estudo cita como exemplo os trabalhadores de tratamento de beleza e serviços pessoais que receberam em agosto apenas 68,6% da
renda habitual, auferindo uma renda média de R$ 1.072. O resultado, porém, é melhor que o de julho, quando receberam 60% da
renda habitual.
Outros grupos que sofreram
muito com a pandemia, mas que
apresentaram maior recuperação
em seus rendimentos são os trabalhadores de atividades artísticas, esportivas e recreação (crescimento de 15% da renda); ativi-

dades imobiliárias (aumento de
20%); hospedagem (10,5%); serviços de alimentação (7,1%); e
transporte de passageiros (7,3%).
Segundo o Ipea, os trabalhadores menos afetados pela pandemia estão na administração pública, na indústria extrativa, nos
serviços de utilidade pública, na
educação, em serviços financeiros e armazenamento, nos correios e nos serviços de entrega.
No Nordeste, a renda efetiva
subiu de 86,7% do habitual em julho para 89,6% em agosto, enquanto o Centro-Oeste continua
sendo a região menos impactada
(91,8%).
Conforme o estudo, o efeito
da pandemia continua mais severo entre os idosos (85,6%) e menor entre os mais jovens (90,8%),
e o impacto foi menor entre aqueles com ensino médio ou superior
(89% para trabalhadores com médio completo e 91,1% para aqueles com ensino superior). (Agência Brasil)

Antecipação do INSS poderá ser
pedida sem limitação de distância
Até 31 de outubro, os segurados do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) poderão
pedir a antecipação do auxíliodoença em todas as localidades
do país. Até agora, o procedimento estava disponível apenas para
quem morava a mais de 70 quilômetros de uma agência com serviço de perícia médica.
A novidade consta de portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) publicada na terça-feira,
(29) no Diário Oficial da União.

Em nota, o Ministério da Economia explicou que a alteração
tem como objetivo atender melhor os segurados durante o período de retorno gradual do atendimento presencial nas agências
do INSS. A retomada das perícias médicas presenciais começou
há duas semanas, mas enfrenta
resistência de parte dos médicos
peritos, que não têm comparecido aos postos de trabalho sob o
argumento de que as agências
não oferecem segurança para
evitar infecções pelo novo coronavírus.
Em vigor desde o início da

pandemia da covid-19, a antecipação do auxílio-doença permite
que o segurado receba até um
salário mínimo (R$ 1.045) sem ter
o benefício aprovado. Posteriormente, o trabalhador será notificado pelo INSS para agendar uma
perícia médica, que concederá
definitivamente o auxílio e autorizará o pagamento da diferença
devida, caso o beneficiário tenha
direito a receber mais de um salário mínimo.
Procedimento
O pedido de antecipação é facultativo. Na hora do requerimen-

to do auxílio-doença, o segurado
poderá optar pela antecipação ou
pela tramitação normal do pedido,
com agendamento da perícia médica em uma unidade do INSS com
agendamento disponível.
Para requerer a antecipação
do auxílio-doença o segurado
deve enviar, pelo aplicativo Meu
INSS, o atestado médico e a declaração de responsabilidade pelos documentos apresentados. O
atestado passará por análise de
conformidade pela perícia médica para concessão da antecipação, caso os requisitos sejam
cumpridos. (Agência Brasil)

Primeira parcela do auxílio residual
será paga a partir desta quarta
A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial será
paga a partir de quarta-feira
(30), segundo calendário divulgado em edição extra do Diário
Oficial da União nesta segunda-feira. A Portaria Nº 496 detalha como serão feitos os pagamentos da extensão do auxílio
emergencial para os beneficiários que não fazem parte do Programa Bolsa Família, isto é, os
brasileiros integrantes do Cadastro Único (CadÚnico) e
aqueles que solicitaram o benefício do auxílio emergencial a
partir do aplicativo de celular
(Extracad).
Segundo o Ministério da Cidadania, 27 milhões de pessoas receberão R$ 300 ou R$ 600
(no caso de mães monoparentais). Assim como ocorreu anteriormente no pagamento do
benefício, o calendário seguirá

o mês de nascimento dos beneficiários, ou seja, os créditos se
iniciarão por aqueles nascidos
em janeiro, depois fevereiro,
março e assim sucessivamente,
em poupança social digital já
existente em nome do beneficiário.
O ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni, disse que a extensão do pagamento do auxílio emergencial reforça o compromisso do governo em não
desamparar os brasileiros mais
afetados pela pandemia. "Nós
já estamos em pleno processo
de pagamento para as famílias
do Bolsa [Família] e essa rede
de proteção continua estendida a todos aqueles em situação
de vulnerabilidade", disse o
ministro.
Os primeiros beneficiados
na nova fase são aqueles que
foram contemplados com o be-

nefício em abril, atenderam aos
critérios previstos na MPV nº
1.000/2020 , e já terminaram de
receber as cinco parcelas do auxílio emergencial, ficando sem
descontinuidade no recebimento do benefício. As pessoas que
se tornaram elegíveis em maio,
junho e julho terão os novos
valores creditados em outubro,
novembro e dezembro, respectivamente, após o fim do pagamento do auxílio. De acordo com
a MPV, a extensão será paga em
até quatro parcelas, encerrando-se, obrigatoriamente, em dezembro de 2020.
Os valores continuarão sendo depositados na poupança
social digital da Caixa, bem como
os saques seguirão um calendário diferente, para que o distanciamento social nas agências bancárias continue sendo
respeitado, contribuindo para

minimizar a disseminação do
novo cornonavírus.
Bolsa Família
Os beneficiários do Programa Bolsa Família elegíveis ao
auxílio emergencial começaram
a receber os novos valores do
benefício no dia 17 de setembro. Isso porque o auxílio pago
a esse público segue o calendário do Bolsa Família, que respeita o número final do NIS. São
16,3 milhões de beneficiários
nesta opção que recebem a extensão do auxílio emergencial.
No total, os públicos CadÚnico, Extracad e Bolsa Família,
representam, até o momento,
43,3 milhões de brasileiros beneficiados com a parcela de setembro da extensão do auxílio
emergencial, o que totaliza um
investimento de R$ 13,3 bilhões. (Agência Brasil)
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Guterres pede ao
FMI alívio
das dívidas de países
em desenvolvimento
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu na terça-feira (29) um aumento no financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI) e alívio da dívida para
ajudar os países em desenvolvimento e de renda média a se recuperarem da pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Guterres disse em um evento online que os membros do FMI
deveriam concordar com uma nova alocação de Direitos Especiais
de Saque (SDR, na sigla em inglês) do FMI, algo semelhante à
impressão de dinheiro por um banco central, além de apoiar a realocação voluntária de SDRs existentes.
Ele também pediu a prorrogação da moratória imposta pelo
Grupo dos 20 sobre o pagamento oficial da dívida de países mais
pobres para além do final de 2020, com sua expansão devendo
incluir “todos os países em desenvolvimento e mercados emergentes necessitados”.
A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, havia pedido
no início da crise uma nova alocação de SDRs, mas encontrou
oposição dos Estados Unidos, o maior acionista do FMI.
Grupos da sociedade civil e muitos países apoiam essa medida,
mas as autoridades norte-americanas dizem que isso beneficiaria principalmente os países ricos. Em vez disso, Washington defendeu o
aumento das contribuições para as duas ferramentas do FMI que
ajudam os países mais pobres, embora ainda não o tenha feito.
Em uma coletiva de imprensa posterior, Guterres também pediu
aos países ao redor do mundo que aumentem as contribuições ao
esforço conjunto de desenvolvimento de vacinas para a covid-19.
Guterres disse que as consequências econômicas e sociais da
pandemia ameaçam descarrilar décadas de trabalho no desenvolvimento global, gerando aumento da escassez de alimentos, redução da renda global gerada pelo trabalho em mais de 10% em 2020
e desaceleração do comércio em até 20%.
Ele disse que 11,5 trilhões de dólares foram gastos para neutralizar a pandemia e seu impacto econômico, mas apenas 2,5% do total
foram contabilizados pelas economias em desenvolvimento e emergentes, que têm as maiores necessidades. (Agência Brasil)

Países pobres terão
120 milhões de exames
de covid-19 a US$ 5
Cerca de 120 milhões de exames de diagnóstico rápido do novo
coronavírus serão disponibilizados em países de baixa e média renda a um preço máximo de US$ 5 por unidade, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na segunda-feira (28).
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse
que os fabricantes Abbott e SD Biosensor acertaram com a Fundação Bill & Melinda Gates “disponibilizar 120 milhões desses novos
exames de diagnóstico de covid-19, altamente portáveis, fáceis de
usar e rápidos, ao longo de um período de seis meses”.
Ele afirmou que atualmente os exames estão com preço máximo
de US$ 5 cada, mas que devem se tornar mais baratos.
“Isso permitirá a ampliação dos exames, particularmente em
áreas difíceis de alcançar que não têm instalações laboratoriais ou
profissionais de saúde treinados suficientemente para realizar esses exames”, disse Tedros. “Isso é um acréscimo vital para a capacidade de realização de exames, especialmente importante em áreas de alta transmissão”.
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, pressionado por sua condução da pandemia do novo coronavírus,
anunciou que o governo federal irá enviar 150 milhões de testes
rápidos para os estados norte-americanos, para a reabertura das
escolas e para garantir a segurança em centros para idosos.
“Vai ser mais que o dobro do número de testes já realizados”,
disse ele ao anunciar o plano nos jardins da Casa Branca.
Trump afirmou que 50 milhões de testes serão direcionados às
“comunidades mais vulneráveis”, incluindo asilos, instituições de
repouso, e de cuidados sanitários e mentais. Quase um milhão será
enviado a faculdades e universidades de maioria historicamente
negra e faculdades de povos indígenas.
Segundo o presidente, 100 milhões de testes serão concedidos a Estados e territórios para “apoiar as iniciativas de reabertura
de suas economias e escolas o mais rápido possível”.
Trump informou ainda que nesta semana 6,5 milhões de testes
já serão enviados, e o restante nas semanas seguintes. (Agência
Brasil)

Confiança dos serviços cresce
2,9 pontos em setembro,
diz FGV
O Índice de Confiança de Serviços, medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), teve alta
de 2,9 pontos na passagem de
agosto para setembro e chegou
a 87,9 pontos, em uma escala
de 0 a 200 pontos. Essa é a
quinta alta consecutiva do indicador, que mede a confiança do
empresário do setor de serviços
no país.
Onze dos 13 segmentos pesquisados pela FGV tiveram alta
na confiança. As avaliações sobre o momento atual, medidas

pelo Índice da Situação Atual,
variaram apenas 0,1 ponto, para
76,9 pontos.
Já as expectativas em relação aos próximos meses, medidas pelo Índice de Expectativas, cresceram 5,4 pontos em
setembro e chegaram a 98,9
pontos, igualando-se ao nível
pré-pandemia (fevereiro de
2020).
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços se manteve estável em 81,8%. (Agência Brasil)

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Eduardo Pereira Rocha, inscrito no CPF nº 299.429.933-04. Declara, nos termos do art. 6º do
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos
de administração no(a) Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita
no CNPJ sob nº 24.361.690/0001-72. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração,
acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do
SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro - Deorf mencionado abaixo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de
Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência Técnica em São Paulo II (GTSP2) - Avenida
Paulista, nº 1.804 - 5º andar - CEP 01310-922, São Paulo - SP. São Paulo, 28 de setembro de 2020.
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SACYR CONSTRUCCION S.A.
CNPJ: 28.489.439/0001-49
RELATÓRIO
Ó O DA DIRETORIA
O
Em cumprimento à legislação brasileira, as Demonstrações Financeiras da SACYR CONSTRUCCÍON S.A., referentes ao Exercício Social encerrado em 2019, de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS) , foram
registradas no 7 º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, sob o nº. 2.029.082 estando à disposição dos interessados. O texto integral do documento também pode ser obtido no website: www.sacyr.com. SACYR
CONSTRUCCÍON S.A. inscrita no CNPJ nº.28.489.439/0001-49 e, ﬁlial brasileira SACYR CONSTRUCCÍON S.A. do Brasil inscrita no CNPJ nº.30.808.507/0001-37.
A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
2019
2018 (Montantes expressos em Reais)
2019
2018
(Montantes expressos em Euros)
(euros)
(euros)
(reais)
(reais)
ATIVO
ATIVO
Ativo não circulante
Ativo não circulante
Imobilizado intangível
529.949
1.021.365 Imobilizado intangível
2.400.933
4.492.981
Imobilizado material
15.864.254
15.449.694 Imobilizado material
71.873.002
67.963.202
Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo
286.791.502
264.058.221 Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo
1.299.308.899
1.161.592.115
Investimentos ﬁnanceiros a longo prazo
5.247.540
6.752.150 Investimentos ﬁnanceiros a longo prazo
23.773.979
29.702.707
Ativos por imposto diferido
68.470.448
61.561.161 Ativos por imposto diferido
310.205.362
270.807.544
17.484.216
18.224.128 Devedores comerciais não circulantes
79.212.240
80.167.937
Devedores comerciais não circulantes
Total de ativo não circulante
394.387.908
367.066.717 Total de ativo não circulante
1.786.774.415
1.614.726.486
Ativo circulante
Ativo circulante
Estoque
19.371.285
30.533.975 Estoque
87.761.608
134.318.954
Devedores comerciais e outras contas que cobrar
655.634.695
690.945.944 Devedores comerciais e outras contas que cobrar
2.970.352.987
3.039.471.209
Investimentos em empresas do grupo e associadas a curto prazo
123.208.990
50.645.932 Investimentos em empresas do grupo e associadas a curto prazo
558.198.331
222.791.456
Investimentos ﬁnanceiros a curto prazo
1.165.881
1.018.911 Investimentos ﬁnanceiros a curto prazo
5.282.026
4.482.189
Periodizações a curto prazo
4.430.577
1.158.832 Periodizações a curto prazo
20.072.729
5.097.700
58.717.543
43.119.276 Caixa e outros ativos líquidos equivalentes
266.019.827
189.681.695
Caixa e outros ativos líquidos equivalentes
Total de ativo circulante
862.528.972
817.422.870 Total de ativo circulante
3.907.687.508
3.595.843.204
TOTAL ATIVO
1.256.916.880
1.184.489.587 TOTAL ATIVO
5.694.461.923
5.210.569.690
PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO
FUNDOS PRÓPRIOS
FUNDOS PRÓPRIOS
Capital Social
52.320.000
52.320.000 Capital Social
237.035.760
230.155.680
Reservas legais e estatutárias
10.464.000
10.464.000 Reservas legais e estatutárias
47.407.152
46.031.136
Outras reservas
221.583.124
225.972.709 Outras reservas
1.003.882.343
994.053.947
Subvenções, doações e legados recebidos
77.603
90.537 Subvenções, doações e legados recebidos
351.582
398.273
Resultado do exercício
(2.729.674)
9.610.415 Resultado do exercício
(12.052.874)
41.413.201
- Ajustes Cambiais *
(313.912)
863.015
Ajustes Cambiais *
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO
281.715.054
298.457.661 TOTAL CAPITAL PRÓPRIO
1.276.310.051
1.312.915.252
PASSIVO
PASSIVO
Passivo não circulante
Passivo não circulante
Provisões a longo prazo
954.199
10.800.524 Provisões a longo prazo
4.322.997
47.511.507
Dívidas a longo prazo
67.100.479
85.724.395 Dívidas a longo prazo
303.998.721
377.101.611
Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo
2.867
2.867 Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo
12.987
12.610
Passivos por imposto diferido
19.748.530
12.169.100 Passivos por imposto diferido
89.470.713
53.531.871
Total de passivo não circulante
87.806.074
108.696.886 Total de passivo não circulante
397.805.418
478.157.599
Passivo circulante
Passivo circulante
Provisões a curto prazo
24.937.518
27.459.264 Provisões a curto prazo
112.979.426
120.793.303
Dívidas a curto prazo
51.675.165
64.279.437 Dívidas a curto prazo
234.114.335
282.765.245
Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo
365.363.752
228.460.741 Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo
1.655.280.478
1.004.998.800
Credores comerciais e outras contas que pagar
444.595.455
454.885.497 Credores comerciais e outras contas que pagar
2.014.239.710
2.001.041.303
823.862
2.250.100 Periodizações a curto prazo
3.732.505
9.898.189
Periodizações a curto prazo
Total de passivo circulante
887.395.752
777.335.040 Total de passivo circulante
4.020.346.454
3.419.496.840
975.201.826
886.031.926 TOTAL PASSIVO
4.418.151.872
3.897.654.439
TOTAL PASSIVO
1.256.916.880
1.184.489.587 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.694.461.923
5.210.569.690
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
*: Ajuste decorrente da aplicação de taxas de câmbio distintas na conversão das Demonstrações (Taixa câmbio
média do período para as transacções; Taixa. câmbio fechamento do período para os saldos).
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)
2019
2018 (Montantes expressos em Reais)
2019
2018
(euros)
(euros)
(reais)
(reais)
Operações contínuas
Operações contínuas
Valor líquido do montante de negócios
450.876.697
383.764.289 Valor líquido do montante de negócios
1.990.846.055
1.653.717.075
Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação
(2.511.380)
(1.983.953) Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação
(11.088.998)
(8.549.251)
Aprovisionamentos
(386.087.601)
(289.522.267) Aprovisionamentos
(1.704.769.803)
(1.247.609.353)
Outras entradas de exploração
59.990.058
33.962.880 Outras entradas de exploração
264.886.099
146.352.841
Despesas com pessoal
(54.252.744)
(48.179.912) Despesas com pessoal
(239.552.991)
(207.616.875)
Outras despesas de exploração
(81.240.267)
(69.383.759) Outras despesas de exploração
(358.716.398)
(298.988.493)
Amortização do imobilizado
(1.200.868)
(1.421.716) Amortização do imobilizado
(5.302.431)
(6.126.460)
Imputação de subvenções de imobilizado não ﬁnanceiro e outras
17.245
14.592 Imputação de subvenções de imobilizado não ﬁnanceiro e outras
76.146
62.880
123.499
1.223.462 Deterioração e resultado por alienações do imobilizado
545.310
5.272.143
Deterioração e resultado por alienações do imobilizado
RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
(14.285.361)
8.473.616 RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
(63.077.010)
36.514.506
Entradas ﬁnanceiras
24.966.594
16.034.518 Entradas ﬁnanceiras
110.239.997
69.095.946
Despesas ﬁnanceiras
(17.019.693)
(13.233.848) Despesas ﬁnanceiras
(75.150.456)
(57.027.300)
Diferenças de câmbio
1.340.252
(14.792) Diferenças de câmbio
5.917.883
(63.740)
Deterioração e resultado por alienações de instrumentos ﬁnanceiros
(1.392.334)
6.404.435 Deterioração e resultado por alienações de instrumentos ﬁnanceiros
(6.147.850)
27.597.993
RESULTADOS FINANCEIROS
7.894.819
9.190.314 RESULTADOS FINANCEIROS
34.859.574
39.602.900
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
(6.390.541)
17.663.930 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
(28.217.435)
76.117.406
Impostos sobre benefícios
3.660.868
(8.053.515) Impostos sobre benefícios
16.164.562
(34.704.205)
RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS
(2.729.674)
9.610.415 RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE OPERAÇÕES CONTÍNUAS
(12.052.874)
41.413.201
Operações interrompidas
Operações interrompidas
RESULTADO DO EXERCÍCIO
(2.729.674)
9.610.415 RESULTADO DO EXERCÍCIO
(12.052.874)
41.413.201
Ricardo Cassanha - Representante Legal - CPF: 267.908.218-48
•
Aline Martins de Lima - Contador - CRC 1SP264365/O-0 - CPF: 290.174.648-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O
Presidente do CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, no uso de
suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados da Entidade,
para a Assembleia Geral Ordinária, CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão
do corona vírus, ocorrerá em formato virtual, através da plataforma Zoom, o link será
disponibilizado com antecedência, conforme na Lei 14.010/2020 publicada em 10 de
Junho de 2020, a Reunião será no dia 17 de outubro de 2020, às 15:00 horas, em
primeira convocação, com a presença de dois terços dos associados, ou, às 15:30
horas, em segunda e última convocação, com a presença de no mínimo, 1/3 dos
associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas do
exercício anterior 2019; 2. Aprovação da prestação de contas 2019; 3. Informes
gerais. São Paulo, 29 de setembro de 2020. VALDEYR DOS SANTOS AIRES –
Presidente.

m

m

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 19ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº - 9º andar - salas nº 915/917 - Centro - CEP 01501900 - Fone: 2171.6155 - São Paulo-SP - E-mail: sp19cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0034882-81.2020.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ROBSON MARCELO DE ABREU LOPES, CPF 152.907.778-81
que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movida por ELLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pague a quantia de R$82.411,88 (julho/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente
ainda que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.
29 e 30/09

2'U&OpYHUVRQGH$UDXMR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGH3LUDFDLD63QDIRUPDGDOHLHWF)D]6DEHUDRVTXHR
SUHVHQWH(GLWDOYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHPHLQWHUHVVDUSRVVDTXHSRUHVWH-Xt]RSURFHVVDPVHRVDXWRVQ
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RPHVPRGLDHKRUiULRTXHVHUiUHDOL]DGRQRDXGLWyULRVLWRj5XD6LOYHLUD0DUWLQVDQGDU&HQWUR6mR3DXOR63
RQGHHTXDQGRVHUiIHLWDDYHQGDSHORPDLRUODQFHRIHUHFLGRGHVGHTXHVXSHULRUDGDDYDOLDomRILFDQGRRPDLRU
ODQFH UHFHELGR DEDL[R GHVWH YDORU  FRQGLFLRQDGR D SRVWHULRU KRPRORJDomR SHOR 00 -Xt]R UHVSRQViYHO 2 OHLOmR
HOHWU{QLFRHPTXHVWmRWHUiLQtFLRHPjVKDSDUWLUGHTXDQGRVHUmRDFHLWRVODQFHVGHLQWHUHVVDGRV
SUHYLDPHQWHFDGDVWUDGRVQRVLWHZZZIDURRQOLQHFRPEU2VSDUWLFLSDQWHVGROHLOmRYLD,QWHUQHWFRQFRUUHUmRHPLJXDOGDGH
GHFRQGLo}HVFRPRVSDUWLFLSDQWHVGROHLOmRItVLFRSUHVHQFLDO3HORSUHVHQWHHGLWDOILFDPLQWLPDGRVRVIDOLGRVFUHGRUHV
HYHQWXDLVRFXSDQWHVGRVLPyYHLVVHQmRLQWLPDGRVSHVVRDOPHQWHRXQDSHVVRDGHVHXVDGYRJDGRV&21',d¯(6
'(9(1'$'26/$1&(62SUHVHQWH/HLOmRVHUiHIHWXDGRQDPRGDOLGDGHPLVWD³21/,1(35(6(1&,$/´VHQGR
TXHRVODQFHVGHYHUmRVHUIRUQHFLGRVDWUDYpVGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGRJHVWRUZZZIDURRQOLQHFRPEURXSUHVHQFLDOPHQWH
QRDXGLWyULRSRUHOHLQGLFDGRHLPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGRVRQOLQHGHPRGRDYLDELOL]DUDSUHVHUYDomRGRWHPSRUHDO
GDVRIHUWDV'23$*$0(1726HUmRDFHLWRVODQFHVSDUDSDJDPHQWRjYLVWDHDSUD]R¬YLVWD3DJDPHQWRGRYDORU
WRWDOGDDUUHPDWDomRHPDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVDSDUWLUGRHQFHUUDPHQWR GROHLOmRDWUDYpVGHJXLD
GHGHSyVLWRMXGLFLDOQR%DQFRGR%UDVLOHPIDYRUGRMXt]RGD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH3LUDFDLD$SUD]R YLQWH
SRUFHQWR GRYDORUWRWDOGDDUUHPDWDomRHPDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVDSDUWLUGRHQFHUUDPHQWRGROHLOmR
DWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOQR%DQFRGR%UDVLOHPIDYRUGRMXt]RGD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH3LUDFDLDH
RUHVWDQWHHPDWp GH] SDUFHODVPHQVDLVHVXFHVVLYDVDWXDOL]DGDVFRPEDVHQDWDEHODGR7ULEXQDOGH-XVWLoD63
2PDLRU ODQFHVHUi R YHQFHGRU LQGHSHQGHQWH GD IRUPD GH SDJDPHQWR j YLVWD RX D SUD]R   '$ &20,66®2 '2
/(,/2(,52$ FRPLVVmR GR OHLORHLURVHUi GH FLQFR SRU FHQWR  VREUH R YDORU GH DUUHPDWDomR D VHU SDJD SHOR
DUUHPDWDQWHQRSUD]RGHDWpKRUDVDSyVROHLOmRDWUDYpVGHGHSyVLWREDQFiULR$FRPLVVmRGHYLGDDROHLORHLURQmR
HVWiLQFOXtGDQRYDORUGRODQFH2OHLOmRVHUiFRQGX]LGRSHOR/HLORHLUR2ILFLDO5RQDOGR6pUJLR0RQWHQHJUR5RGULJXHV
)DURLQVFULWRQD-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH6mR3DXORVREQjTXHPVHUiGHYLGDSHORDUUHPDWDQWHDFRPLVVmR
GH FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGRODQFH'HVFULomRGREHP/27(7HUUHQRQTXDGUD~QLFDVLWXDGR
j5XD6mR-RmR%DWLVWD%DLUUR9LOD%LDUULW]3LUDFDLD63UHJLVWUDGRMXQWRDR&5,GH3LUDFDLDVREPDWUtFXODQ
DVVLPGHVFULWRWHUUHQR FRQVWLWXtGRSHORORWHQGDTXDGUD~QLFDORFDOL]DGRQD 9LOD%LDUULW]SHUtPHWURXUEDQRGD
FLGDGHH FRPDUFD GH 3LUDFDLD HTXHPHGH P GH IUHQWHSDUD D UXD 6mR -RmR%DWLVWD GR ODGR GLUHLWR H
FRQIURQWD FRP R ORWH  GR ODGRHVTXHUGR H FRQIURQWD FRP R ORWHH QRV IXQGRV  PV FRQIURQWDQGR
FRP IDL[D GH SURWHomR PDQDQFLDO HQFHUUDQGR iUHD GH  Pð GHYLGDPHQWH FDGDVWUDGR MXQWR D SUHIHLWXUD GH
3LUDFDFLD VRE FRQWULEXLQWHQ  &RQIRUPH ODXGR GH DYDOLDomR VREUH UHIHULGR WHUUHQR HQFRQWUD
VHHULJLGD XPDEHQIHLWRULD GHXVRUHVLGHQFLDOTXHHQFHUUDXPDiUHD GH Pð HPPiV FRQGLo}HV9$/25'$
$9$/,$d®2 5  /27(  7HUUHQR Q  TXDGUD ~QLFD VLWXDGR j 5XD 6mR -RmR %DWLVWD %DLUUR 9LOD
%LDUULW]3LUDFDLD63UHJLVWUDGRMXQWRDR&5,GH3LUDFDLDVREPDWUtFXODQDVVLPGHVFULWRWHUUHQRFRQVWLWXtGRSHOR
ORWHQGDTXDGUD~QLFDORFDOL]DGRQD9LOD%LDUULW]SHUtPHWURXUEDQRGDFLGDGHHFRPDUFDGH3LUDFDLDHTXHPHGH
PGHIUHQWHSDUDDUXD6mR-RmR%DWLVWDPGRODGRGLUHLWRHFRQIURQWDFRPRORWHPVGRODGR
HVTXHUGR H FRQIURQWD FRP R ORWH  H QRV IXQGRV  PV FRQIURQWDQGR FRP IDL[D GH SURWHomR PDQDQFLDO
HQFHUUDQGR iUHD GH  Pð GHYLGDPHQWH FDGDVWUDGR MXQWR D SUHIHLWXUD GH 3LUDFDFLD VRE FRQWULEXLQWH Q
9$/25'$$9$/,$d®252%6&XPSUHLQIRUPDUTXHRVUHIHULGRVEHQV
ORWH H   HQFRQWUDPVH ORFDGRV2VEHQV VHUmR YHQGLGRV´DGFRUSXVµ H QRHVWDGR HP TXH VH HQFRQWUDP
EHPFRPROLYUH GHTXDLVTXHU{QXVLQFOXVLYH GpELWRVGH,378(YHQWXDO UHJXODUL]DomRHUHWLILFDomRGH iUHDGR V
LPyYHO HLV VHUi mR GHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH2FRPSUDGRUSDJDUiRSURGXWRGDDUUHPDWDomRPDLVGH
FRPLVVmRDROHLORHLURGHDFRUGRFRPD/HL(SDUDTXHSURGX]DRVHIHLWRVGHGLUHLWRpH[SHGLGRRSUHVHQWHHGLWDOTXH
VHUiDIL[DGR H SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL

MOINHO PROGRESSO S.A.

CNPJ 60.866.688/0001-19 - NIRE 35300061748
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1-Data, hora e local: Aos 8 de junho de 2020, às 11 horas da manhã, na sede da Sociedade à Rua Emilio Goeldi n° 95, CEP
05065-110, Lapa de Baixo, São Paulo-Capital. 2- Convocação e Publicações3XEOLFDo}HVGDFRQYRFDomRQR'LiULR2¿FLDO
do Estado de São Paulo nas datas de 28, 29 e 30 de maio de 2020 e no jornal “O DIA SP” nas datas de 28, 29 e 30 de maio
de 2020. 3- Presença: Presentes acionistas representando 64,3% (sessenta e quatro por cento) do capital votante, conforme
YHUL¿FDGRSHODDVVLQDWXUDjOLVWDGHSUHVHQoDHGHYLGDPHQWHLGHQWL¿FDGRV6U<XQJ&KX&KLQJ6UD5HJLQD0DXUD5DJD]]LQL
6UD5RVHOL5DJD]]LQLH5HQDWR5DJD]]LQL-U3UHVHQWHVWDPEpPRVGLUHWRUHVGD6RFLHGDGHR6U5RGULJR*RHVWFKL*HQWLOH
R6U&ODXGLR/HSUL(VWmRSUHVHQWHVjUHXQLmRRVDGYRJDGRV'U$QWRQLR/XLV&KLQHODWWR2$%63'UD$QD&ODXGLD
de Paula Albuquerque, OAB/SP 146.125 e o Dr. Amilcar Aquino Navarro OAB/SP 69.474. 4- Mesa: O Presidente do ConVHOKR6U<XQJ&KX&KLQJDVVXPHDPHVDHFRQYLGDR6U5RGULJR*RHWVFKL*HQWLOFRPRVHFUHWiULRHR'U$QWRQLR/XLV
&KLQHODWWRSDUDHIHWXDUDVWUDQVFULo}HVQHFHVViULDVQRVWHUPRVGRDUWLJRo do Estatuto Social. 5- Quórum de instalação
Assembleia Geral Extraordinária9HUL¿FRXR6U3UHVLGHQWHTXHFRPSDUHFHPDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRGRFDSLWDO
YRWDQWHFRQIRUPH/LYURGH5HJLVWURGH3UHVHQoDGH$FLRQLVWDVQÀKDYHQGRTXyUXPSDUDLQVWDODomRGD$VVHPEOHLD
WHQGRVLGRDWHQGLGRVRVUHTXLVLWRVGRDUWLJRGD/HLHLQVWDODGDD$VVHPEOHLD 6- Ordem do dia da Assembleia
Geral Extraordinária&RQIRUPHDFRQYRFDomR L 5DWL¿FDUDVDSURYDo}HVHIHWLYDGDVQDV$VVHPEOHLDVGHGHDEULOGH
2020, de acordo com a leitura da transcrição das atas das mesmas, incluindo o Novo Estatuto Social, a aprovação do balanço
FRQWiELOGH LL 'HOLEHUDUVREUHDUHDOL]DomRGHDYDOLDomRWpFQLFDGRVDWLYRVGD6RFLHGDGHHVWXGRVREUHUHFODVVL¿FDomR
GHFRQWDVHQHFHVViULDVDWXDOL]Do}HVFRQWiEHLV LLL 'HOLEHUDUVREUHDFRPSUDGHDo}HVSHOD6RFLHGDGHGHDFLRQLVWDVTXH
TXHUHP VH UHWLUDU LQWHJUDOPHQWH LY  'HOLEHUDU D UHJXODUL]DomR GH DQRWDo}HV QR OLYUR GH 5HJLVWUR GH$o}HV 1RPLQDWLYDV
(v) Outros assuntos pertinentes. 7 - Deliberações: L /LGDVDVGHOLEHUDo}HVWUDQVFULWDVHDtQWHJUDGRHVWDWXWRYLJHQWHIRL
DSURYDGDDUDWL¿FDomRVHPUHVVDOYDVGD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD $*( HGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD $*2 
UHDOL]DGDVQRGLDGHDEULOGHHGHVXDVGHOLEHUDo}HV LL )RLDSURYDGDSRUXQDQLPLGDGHDDXWRUL]DomRSDUDUHDOL]DomR
GHDYDOLDomRWpFQLFDGRVDWLYRVGD&RPSDQKLDFRPRREMHWLYRGHHODERUDUSHUtFLDVHSDUHFHUHVFRQWiEHLVD¿PGHSURPRYHU
DUHFODVVL¿FDomRGHFRQWDVHQHFHVViULDVDWXDOL]Do}HVFRQWiEHLVDWHQGHQGRDRGLVSRVWRQD/HLQTXHDOWHURX
RVDUWVGD/HLQFRQVLGHUDQGRTXHIRLYHUL¿FDXPDGLIHUHQoDVXEVWDQFLDOHQWUHRVYDORUHVDWXDLVGRV
DWLYRVHRVYDORUHVKLVWyULFRVFRQWDELOL]DGRV LLL )RLDSURYDGDSHORVVyFLRVQmRLPSHGLGRVDUDWL¿FDomRGRVWHUPRVSDUDD
FRPSUDGH GX]HQWDVHVHVVHQWDHVHLVPLODo}HV RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVUHSUHVHQWDQGRGRFDSLWDOYRWDQWH
SHUWHQFHQWHVDRVDFLRQLVWDV6UD5HJLQD0DXUD5DJD]]LQLGHWHQWRUDGH RLWHQWDHRLWRPLOHVHWHFHQWDVHGXDV Do}HV
QRPLQDWLYDV6U5HQDWR5DJD]]LQL-UGHWHQWRUGH RLWHQWDHRLWRPLOHVHLVFHQWDVHQRYHQWDQRYH Do}HVQRPLQDWLYDV
H6UD5RVHOL5DJD]]LQLGHWHQWRUDGH RLWHQWDHRLWRPLOHVHLVFHQWDVHQRYHQWDHQRYH Do}HVQRPLQDWLYDVTXHPDQLfestaram interesse em retirar-se da Sociedade, de livre e espontânea vontade, havendo protocolado uma ação de dissolução
SDUFLDOGDVRFLHGDGHWHQGRHPYLVWDjLQH[LVWrQFLDGHOLTXLGH],QIRUPDPDLQGDTXHFRQIRUPHGRFXPHQWRVDSUHVHQWDGRVj
'LUHWRULDSDUDUHJLVWURQRVOLYURSUySULRUHFHEHUDPDVDo}HVSRULQVWUXPHQWRGHGRDomRGHVHXVSDLVFRPUHVHUYDGHXVXIUXWR
GDWDGRGHGHPDLRGHHTXHQDPHVPDGDWDR6U-RUJH$OEHUWR&RPSDJQRQLHQWmRFDVDGRFRPD6UD5HJLQD
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Nova Cipasa Participações Ltda. - CNPJ nº 37.754.046/0001-06 - NIRE 35.236.157.204
Extrato da Instrumento Particular de 1ª Alteração e Transformação do
Tipo Societário de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima de Capital Fechado da Nova Cipasa Participações Ltda.
Pelo presente instrumento: Lote 01 Empreendimentos S.A., atual denominação da Cipasa De- mente das formalidades de convocação, a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionissenvolvimento Urbano S.A., S.A. de capital fechado, com sede em São Paulo/SP, CNPJ 05.262.743/0001- tas, na forma do § quarto do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. § 2º: A Assembleia Geral será presidi53, atos constitutivos arquivados JUCESP NIRE 35.300.192.940, representada por seus Diretores da por qualquer dos Diretores e, na sua ausência, por um Acionista escolhido entre os presentes, o
Julio Ricardo Magalhães, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, RG 4.663.268- qual convidará, para secretário, outro acionista. § 3º: Os acionistas poderão fazer-se representar na
2-SSP/SP, CPF 636.484.408-10, e Regina de Almeida, brasileira, divorciada, advogada, RG Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista ou advogado.
1.248.763-4 SSP/SP, CPF 056.362.858-84, (“Lote 01”); e Cipasa Part Desenvolvimento Ur- Cláusula 18ª: A Assembleia Geral será considerada validamente instalada, em primeira convocabano S.A., atual denominação de Cipasa Part Desenvolvimento Urbano Ltda., antigo NIRE ção, com a presença dos Acionistas que representarem, no mínimo, 75% do capital social da Com35225474041, S.A. de capital fechado, com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 13.919.798/0001-11, panhia com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. § Único: Exceto se
atos constitutivos arquivados JUCESP NIRE 35.300.465.105, representada por seus diretores, Clay de outra forma exigido pela Lei nº 6.404/76, por este Estatuto Social ou por Acordo de Acionistas,
Regazzoni Monteiro, brasileiro, divorciado, contador, RG M-5.749.256 SSP/MG, CPF 801.155.356- se houver, as deliberações das Assembleias Gerais da Companhia serão tomadas pelos Acionistas
91, e Pedro Lodovici, brasileiro, casado, engenheiro, RG 23.616.431-4 SSP/SP, CPF 164.224.128- que representem, no mínimo, 75% do capital social da Companhia com direito a voto, não se com86, (“Cipasa Part”). Únicos sócios da Nova Cipasa Participações Ltda., resolvem de comum putando os votos em branco ou as abstenções. Cláusula 19ª: As Assembleias Gerais tem poderes
acordo: 1.1. Inicialmente, por este ato, as sócias Lote 01 e Cipasa Part procedem com a total in- para decidir todos os assuntos relacionados com a Companhia, exceto aqueles que, por disposição
tegralização do capital social, valor de R$1.000,00, mediante o aporte em dinheiro, moeda corren- de lei, Acordo de Acionistas, se houver, e pelo presente Estatuto Social, são reservados à competênte nacional. O capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado. 2.1. Aumentar o ca- cia dos órgãos da administração. Cláusula 20ª: Sem limitação de outras matérias previstas em lei,
pital social no montante de R$142.205.689,00 mediante a emissão de 142.205.689 novas quotas, os seguintes atos exigirão a aprovação da Assembleia Geral: a) tomar as contas dos administradono valor de R$1,00 cada, passando o capital social de R$1.000,00 dividido em 1.000 quotas sociais, res, examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras; b) eleger e destituir os membros da Dipara R$142.206.689,00, representado por 142.206.689 quotas sociais, no valor nominal de R$1,00 retoria Executiva; c) Deﬁnição e alteração da política e pagamento de dividendos, juros sobre o cacada. O aumento do capital social é subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacio- pital próprio ou qualquer outra forma de distribuição ou remuneração aos acionistas da Companal, assim como mediante a cessão e transferência da integralidade das participações societárias nhia; d) Realização de operações de aquisição, fusão, incorporação, cisão da Companhia ou de qualdetida pelas sócias perante as sociedades. 2.2. Em decorrência do aumento do capital social, este quer outra sociedade na Companhia, incluindo de suas Subsidiárias; e) Qualquer alteração do Espassa a ser de R$142.206.689,00, dividido em 142.206.689 quotas sociais, no valor nominal de tatuto Social da Companhia; f) Determinação do valor global da remuneração da Diretoria ExecuR$1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional assim como me- tiva, incluindo a remuneração ﬁxa e variável/bônus anuais; g) Qualquer emissão de capital da Comdiante a cessão e transferência de participações societárias detida pelas sócias: Sócia: Lote 01, Quo- panhia de novas ações ou valores mobiliários conversíveis ou não em ações; h) A obtenção de reta: 142.073.387,Valor: R$142.073.387,00, Participação %: 99,9%; Sócia: Cipasa Part, Quota: 133.302, gistro da Companhia e/ou de qualquer Subsidiária perante as autoridades competentes para negoValor: R$133.302,00, Participação %: 0,1%. Total de Quota: 142.206.689, Total do Valor: R$ ciação de suas Ações ou outros valores mobiliários em ambiente de bolsa de valores ou mercado
142.206.689,00, Total de Participação %: 100%. 2.3. Aprovou o valor atribuído às participações societárias transferidas à Sociedade, integralizadas ao capital social, e a dispensa de apresentação de balcão organizado; i) Concessão de avais, ﬁanças de qualquer natureza ou qualquer outra forde laudos de avaliação das referidas quotas, ações, direitos e participações. Desta forma, os sócios ma de prestação de garantia da Companhia para garantir obrigações de Terceiros, em qualquer vase responsabilizam perante terceiros com relação aos valores atribuídos e as participações societá- lor; j) Aquisição ou a venda, cessão ou transferência de ativos de qualquer natureza, pela Comparias que integram o capital social da Sociedade, na forma do artigo 1.055, §1º, do Código Civil nhia, fora do curso normal dos seus negócios, exceto se previamente aprovado especíﬁca e explici(Lei nº 10.406/2002). 3.1. As sócias, por unanimidade, aprovaram a transformação do tipo societá- tamente pelo orçamento anual; e k) Aprovação do orçamento anual da Companhia. Capítulo VI
rio da Sociedade, a qual passa de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima de - Exercício Social e Distribuição de Lucros. Cláusula 21ª: O exercício social coincidirá com
capital fechado, nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 da Lei nº 10.406/2002 e dos artigos 220 a o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, data em que se levantará o balanço ge222 da Lei nº 6.404/1976, bem como pelas cláusulas e condições dispostas no novo Estatuto So- ral e as demais demonstrações ﬁnanceiras, com observância das prescrições legais. § 1º: A Compacial, conforme deliberado e aprovado no item “VII” abaixo, sem solução de continuidade dos ne- nhia, por deliberação da Diretoria Executiva, ad referendum da Assembleia Geral, poderá levantar
gócios sociais e sem quaisquer modiﬁcações nos bens, valores, direitos e/ou obrigações de proprie- balanços intermediários e/ou intercalares e declarar e distribuir dividendos à conta dos lucros apudade da Sociedade. Assim as obrigações de responsabilidade da Sociedade permanecem inal- rados nesses balanços ou à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros, ou ainda, a títuteradas, passando os atuais sócios para a condição de acionistas. 4.1. Em razão da alteração de tipo lo de adiantamento de lucros. § 2º: O balanço patrimonial anual encerrado em 31 de dezembro de
societário, as sócias aprovaram a alteração da forma de representação do capital social, sendo que cada ano e as respectivas demonstrações ﬁnanceiras da Companhia serão auditadas por empresa
cada 01 quota é convertida em 01 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, com direito a de auditoria externa, escolhida pela Diretoria Executiva, cujos trabalhos deverão ser colocados à
voto. 4.2. O capital social permanecerá no valor de R$142.206.689,00, totalmente subscrito e inte- disposição dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, e aos acionistas da Companhia. Cláusugralizado, passando a ser dividido em 142.206.689 ações ordinárias, nominativas e sem valor no- la 22ª: Dos resultados apurados, na forma da legislação aplicável, serão inicialmente deduzidos os
minal, distribuídas entre os sócios na mesma proporção que detinham anteriormente na Socieda- prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e Tributos sobre o lucro; o lucro remade, conforme disposto no boletim de subscrição: (a) Lote 01 Empreendimentos S.A, é titular nescente terá a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição da Reserva Legal, que não excedede 142.073.387, ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Sociedade; e rá o limite de 20% do capital social, conforme a Lei nº 6.404/76; (b) 5% para pagamento do divi(b) Cipasa Part Desenvolvimento Urbano S.A., é titular de 133.302, ações ordinárias, nomi- dendo obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404/76; e (c) o saldo terá a destinação que
nativas e sem valor nominal de emissão da Sociedade. 5.1. Alteração da denominação social lhe for atribuída a Assembleia Geral. § 1º: O pagamento de dividendos deverá ocorrer no prazo de
para “Nova Cipasa Participações S.A.”. 6.1. A Sociedade será administrada por uma Dire- até 60 (sessenta) dias da deliberação da Assembleia Geral que aprovar a respectiva distribuição. Os
toria, a qual será composta por 02 membros ocupando o cargo de Diretor sem designação espe- dividendos não reclamados em 3 (três) anos prescrevem em favor da Companhia. § 2º: Como recíﬁca, acionistas ou não, residentes no País, para um mandato de 03 anos, admitida a reeleição, muneração do capital, e observadas as disposições legais, a Companhia poderá pagar ou creditar
nos termos do inciso III, do artigo 143, da Lei nº 6.404/76, os quais deverão permanecer no car- juros aos acionistas, a título de remuneração de capital próprio, calculados sobre as contas do pago até a posse do respectivo sucessor, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral. 6.2. Foram no- trimônio líquido, limitados à variação da Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP, ou a outra taxa que vemeados e eleitos, como membros da Diretoria, para cumprirem mandato de 03 anos, permitida nha a substituí-la. A critério da Diretoria Executiva, “ad referendum” da Assembleia Geral, com base
a reeleição, nos termos do inciso III, do artigo 143, da Lei nº 6.404/76, os quais deverão perma- nos lucros existentes e apurados em balanços regulares, estes juros poderão ser pagos mensal, trinecer no cargo até a posse do respectivo sucessor: os Srs. Julio Ricardo Magalhães, brasilei- mestral, semestral ou anualmente; também por deliberação da Diretoria Executiva, “ad referenro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, RG 4.663.268-2-SSP/SP, CPF 636.484.408-10 e dum” da Assembleia Geral, o valor dos juros pagos poderá ser deduzido do valor do dividendo míRegina de Almeida, brasileira, divorciada, advogada, RG 12487634 SSP/SP, CPF 056.362.858- nimo obrigatório. Capítulo VII - Direito de Preferência sobre as Ações. Cláusula 23ª: Os
84, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP. 6.3. Os Diretores acima nomeados decla- Acionistas não poderão dispor ou de qualquer forma transferir para terceiros, direta ou indiretamenram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 6.4. Os Diretores tomam posse te, suas respectivas ações, no todo ou em parte (as “Ações Ofertadas”), sem antes oferecê-las aos
por meio da assinatura dos respectivos Termos de Posse. 6.5. A não instalação do Conselho Fis- demais acionistas, que terão o direito de preferência na aquisição das Ações Ofertadas, observadas
cal no presente exercício. 7.1. Aprovaram integralmente o Estatuto Social. 7.2. Autorização para eventuais exceções previstas em Acordo de Acionistas, se houver. § 1º: Caso qualquer dos Acionisque a Diretoria celebre todos os documentos e pratique todos os atos necessários à efetivação e tas (“Acionista Ofertante”) receba proposta de Terceiro (“Potencial Adquirente”) para aquisição, toformalização dos atos societários necessário à transformação da Sociedade. Fica transforma- tal ou parcial, de suas Ações, direitos de preferência na subscrição de novas ações ou de títulos conda em S.A. de capital fechado, que será regida pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e demais dispo- versíveis em ações (“Ações Ofertadas”), e o Acionista Ofertante decidir aceitar a proposta, tal Aciosições legais aplicáveis, bem como pelas cláusulas e condições dispostas no Estatuto Social. São nista Ofertante deverá notiﬁcar, por escrito, os demais Acionistas da Companhia (“Acionistas OferPaulo, 20.07.2020. Sócias: Lote 01 Empreendimentos S.A p. Julio Ricardo Magalhães e p. tados”), com cópia para a Companhia (“Notiﬁcação de Oferta”). Os Acionistas Ofertados terão, enRegina de Almeida, Cipasa Part Desenvolvimento Urbano S.A. p. Clay Regazzoni Montei- tão, o direito de preferência na aquisição de todas, e não menos do que todas, as Ações Ofertadas,
ro e p. Pedro Lodovici. Diretores: Júlio Ricardo Magalhães, Regina de Almeida. Eduardo ao mesmo Preço por Ação e nas mesmas Condições da Oferta, conforme deﬁnidos nos §s abaixo
Peixoto Menna Barreto de Moraes - OAB/SP 275.372. JUCESP nº 381.717/20-3 e NIRE (“Direito de Preferência”). § 2º: A Notiﬁcação de Oferta deverá especiﬁcar obrigatoriamente: (a) o
35.300.556.63-1 em 18.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
número, espécie e classe das Ações Ofertadas; (b) o preço proposto por Ação (“Preço por Ação”);
ANEXO I - Estatuto Social - Capítulo I - Forma Legal, Denominação, Sede, Objeto e (c) o prazo e as condições de pagamento; (d) a cópia da proposta do Terceiro, juntamente com a
Duração. Cláusula 1ª: Sob a denominação de Nova Cipasa Participações S.A., ﬁca consti- descrição da sua estrutura societária e informação sobre seu Controlador ﬁnal, em caso de pessoa
tuída uma sociedade anônima de capital fechado, que será regida pelo presente estatuto e pela le- jurídica; e (e) todas as demais condições da oferta (“Condições da Oferta”). § 3º: Os Acionistas Ofergislação aplicável à espécie. Cláusula 2ª: A Companhia tem sede e foro na Rua Ministro Jesuí- tados que pretenderem exercer seu Direito de Preferência deverão notiﬁcar o Acionista Ofertante
no Cardoso, 633, 10º andar, sala 102, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data do recebimento da Notiﬁcação de Oferta
04544-051, podendo abrir e fechar ﬁliais, agências, escritórios ou depósitos em qualquer parte do (“Notiﬁcação de Resposta dos Acionistas Ofertados” e “Período de Exercício do Direito de Prefeterritório nacional ou no exterior. Cláusula 3º: A Companhia tem por objeto social as atividades
de participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, empresárias ou simples, como só- rência”, respectivamente). § 4º: O(s) Acionista(s) Ofertado(s) terá(ão) o direito de comprar todas, e
cia, acionista ou quotista. Cláusula 4ª: O prazo de duração da Companhia teve início em 20.07.2020 não menos do que todas, as Ações Ofertadas, pelo Preço por Ação e demais Condições da Oferta
e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. ﬁxados na Notiﬁcação de Oferta. § 5º: Caso mais de um Acionista Ofertado (se houver) queira exerCláusula 5ª: O capital social da Companhia é de R$142.206.689,00, dividido em 142.206.689 cer seu Direito de Preferência, as Ações Ofertadas serão alocadas na mesma proporção do número
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 cada, total- de Ações que cada um deles detém no capital social da Companhia, excluindo as Ações detidas pelo
mente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional e em bens pelas Acionis- Acionista Ofertante e as Ações detidas pelos Acionistas Ofertados que tenham renunciado exprestas. § 1º: Cada ação ordinária, confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais sa ou tacitamente ao seu Direito de Preferência. § 6º: Caso quaisquer dos Acionistas Ofertados exerde Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma do presente Estatuto Social, da legisla- ça validamente seu Direito de Preferência em relação às Ações Ofertadas, a Transferência das Ações
ção aplicável e, se houver, do Acordo de Acionistas. § 2º: A propriedade das ações será comprova- Ofertadas será concluída de acordo com os termos da Notiﬁcação de Oferta no prazo de até 45 dias
da pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Capítulo III contados da data de vencimento do Período de Exercício do Direito de Preferência. § 7º: Fica acor- Administração. Cláusula 6ª: A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, dado que o não cumprimento oportuno do exercício de seu Direito de Preferência pelo(s) Acionista(s)
que terá as atribuições e as competências deﬁnidas neste Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ofertado(s), durante o Período para o Exercício do Direito de Preferência, será considerado renúnAções e no Acordo de Acionistas, se houver. Cláusula 7ª: A Diretoria será composta por 02 Direto- cia do exercício do respectivo Direito de Preferência. § 8º: Caso o(s) Acionista(s) Ofertado(s) não
res, sem designação especíﬁca, todos com mandato uniﬁcado de 03 anos, podendo ser reeleitos por exerça(m) o Direito de Preferência em relação às Ações Ofertadas, então o Acionista Ofertante terá
igual período, com investidura no cargo mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no o direito de transferir as Ações Ofertadas para o Terceiro interessado, ﬁcando estabelecido que: (a)
Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria. § 1º: Nas hipóteses de ausência ou impedi- a Transferência para o Terceiro interessado será concluída no prazo máximo de 90 dias da data de
mento deﬁnitivo de qualquer Diretor, ou se ocorrer a vacância do cargo respectivo, a Companhia vencimento do Período para Exercício do Direito de Preferência pelos Acionistas; e (b) a Transferênserá administrada pelos membros remanescentes até a eleição do substituto pela Assembleia Ge- cia seja realizada ao mesmo Preço por Ação e nas mesmas Condições de Oferta determinadas na
ral, permanecendo no cargo pelo prazo restante do mandato do substituído. § 2º: Eventual demo- Notiﬁcação de Oferta e/ou a um preço superior aquele referido na Notiﬁcação de Oferta, porém de
ra na eleição e investidura dos novos membros da Diretoria importará na prorrogação automática acordo com as mesmas Condições de Oferta ao mesmo Potencial Adquirente. § 10º: Caso haja qualdo exercício das funções administrativas pelos membros da Diretoria sucedida, até que se veriﬁ- quer modiﬁcação nas condições de Transferência declaradas na Notiﬁcação de Oferta (exceto em
quem aqueles atos. § 3º: Findo o prazo de gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos res- caso de um aumento no preço referido na Notiﬁcação de Oferta) ou o prazo estipulado no § Oitapectivos cargos até nova eleição dos membros da Diretoria. § 4º: A remuneração individual dos Di- vo seja descumprido, o Acionista Ofertante deverá reiniciar os procedimentos estabelecidos neste
retores da Companhia será ﬁxada pela Assembleia Geral. § 5º: Os Diretores ﬁcam dispensados de Artigo 24 caso ainda queira Transferir suas Ações. Capítulo VIII - Acordos de Acionistas. Cláuprestar qualquer garantia ou caução para o exercício de seus cargos. Cláusula 8ª: Todos os assun- sula 24ª: Nos termos do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, quaisquer Acordos de Acionistas que estatos relacionados a condução dos negócios da Companhia serão de competência da Diretoria, sem beleçam condições de compra e venda de suas ações, o direito de preferência na compra das mesprejuízo da possibilidade de a Assembleia Geral aprovar e deﬁnir atribuições especíﬁcas. § 1º: Dos mas, o exercício do direito de voto ou outras avenças serão arquivados na sede da Companhia e
trabalhos e deliberações da Diretoria, que serão tomados em Reunião da Diretoria, será lavrada, no averbados em seus livros de registro, devendo ser sempre observados pela Companhia e pelos acioLivro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria, ata, na forma sumária, assinada pelos direto- nistas signatários. § Único: As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão váres presentes à reunião, observando o quórum de aprovação unânime dos membros da Diretoria. lidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros
§ 2º: As Reuniões da Diretoria serão realizadas sempre que os interesses sociais ou a lei assim exi- de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela instituição depositária das ações
gir, as quais serão convocadas por qualquer um dos Diretores, mediante notiﬁcação por escrito (In- e consignados nos certiﬁcados de ações, se emitidos, ou nas contas de depósito mantidas em nome
clusive por e-mail, fac-símile ou whatsapp) enviada aos demais membros, com antecedência míni- dos acionistas junto à instituição depositária das ações. Os administradores da Companhia zelarão
ma de 08 dias, em primeira convocação, e de 05 dias, em segunda convocação, juntamente com a pela observância desses acordos e o presidente da Assembleia Geral deverá declarar a invalidade
ordem do dia e toda a documentação de apoio razoavelmente necessária para permitir a adequa- do voto proferido pelo acionista ou administrador (diretor ou conselheiro) em contrariedade aos terda decisão sobre a matéria. § 3º: Mesmo que a convocação ou a ordem do dia não sejam envia- mos de tais acordos. Capítulo IX - Liquidação. Cláusula 25ª: A Companhia entrará em liquidas de acordo com o § acima, será considerada válida e regular a reunião a que comparecerem to- dação, nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho
dos os membros da Diretoria, bem como no caso de todos os membros aprovarem por escrito a ata Fiscal, que funcionarão no período de liquidação, bem como ﬁxar a remuneração de ambos. Capíde referida reunião. § 4º: As Reuniões da Diretoria serão realizadas preferencialmente na sede da tulo X - Resolução dos Conﬂitos. Cláusula 26ª: A resolução de qualquer conﬂito que decorCompanhia, podendo ser realizadas por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica. § 5º: ra, direta ou indiretamente, desse Estatuto Social (“Conﬂito”) será julgado por meio de arbitragem,
As reuniões serão instaladas, em primeira e em segunda convocação, com a presença de todos os a qual será disciplinada pelo Regulamento de Mediação e Conciliação da Câmara de Mediação e
seus membros. § 6º: As reuniões serão presididas por qualquer dos Diretores, que nomeará o Se- Conciliação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, em procedimento a ser adcretário. Cláusula 9ª: Compete aos Diretores representarem a Companhia, ativa e passivamente, ministrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro das Indústrias do Estado de São Pauem juízo ou fora dele, agindo sempre em conjunto, cada qual podendo se fazer representar por pro- lo (CIESP). § 1º: De acordo com o Artigo 2º da Lei nº 9.307/96, os árbitros deverão resolver o Concurador legalmente constituído, de acordo com a extensão dos poderes conferidos no respectivo ﬂito de acordo com os termos deste instrumento e das leis aplicáveis no Brasil. Caso as regras promandato. Cláusula 10ª: Fica expressamente proibido, aos Diretores, o uso da denominação social cedimentais da Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro das Indústrias do Estado de São Pauou marca comercial da Companhia em negócios alheios aos interesses e objeto social da Compa- lo (CIESP) e o presente instrumento sejam silentes em qualquer aspecto procedimental, estas regras
nhia, principalmente em abonos, avais, ﬁanças, encargos de ﬁel depositário e atos semelhantes, sen- serão suplementadas pelas disposições da Lei nº 9.307/96. § 2º: Ao tribunal arbitral caberá resoldo ineﬁcaz, perante a Companhia, qualquer ato que viole a presente disposição, sendo o Diretor ou ver todas as controvérsias relativas ao litígio, inclusive as de cunho incidental, cautelar, coercitivo ou
acionista infrator, pessoal e ilimitadamente responsável pelas obrigações assumidas, sem prejuízo interlocutório, sendo vedado aos árbitros decidir por equidade. Não obstante o disposto nesta cláudas cominações legais aplicáveis à espécie. Cláusula 11ª: Os instrumentos de mandato outorgasula, as partes envolvidas poderão obter medidas liminares em juízo que se façam necessárias em
dos pela Companhia serão sempre assinados, conjuntamente, por todos os Diretores, devendo estar especiﬁcados os poderes concedidos e o prazo certo de duração, limitado a 1 ano, exceto no face da urgência da medida requerida. § 3º: O tribunal arbitral será composto por 3 (três) membros,
caso de mandato judicial, que será por tempo indeterminado. Capítulo IV - Conselho Fiscal. denominados árbitros, os quais serão nomeados por cada lado (“Requerente(s)” e “Requerido(s)”),
Cláusula 12ª: A Companhia terá um Conselho Fiscal com funcionamento não permanente, com- de acordo com o seguinte procedimento: as partes que decidirem instituir arbitragem (“Requerenposto de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, no mínimo, e até 5 membros efetivos e igual tes”) deverão notiﬁcar as outras Partes (“Requeridos”) contendo razões detalhadas para a instaunúmero de suplentes, no máximo, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes no País, que aten- ração de arbitragem e nomeando seu árbitro conjuntamente. Os Requeridos, conjuntamente, devedam os requisitos legais. Cláusula 13ª: O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral na rão nomear o segundo árbitro no prazo de 10 dias após o recebimento da referida notiﬁcação, e os
forma da lei. § Único: A deliberação da Assembleia Geral que instalar o Conselho Fiscal elegerá os dois árbitros deverão nomear o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral. Se qualquer das
seus membros com observância das disposições legais, ﬁxará a sua remuneração, bem como deter- partes envolvidas no Conﬂito deixar de realizar a nomeação no prazo de 10 dias, o Presidente da
minará seu prazo de duração. Cláusula 14ª: Os membros do Conselho Fiscal, quando este estiver Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) deveem funcionamento, terão a competência, os deveres e responsabilidades previstos na lei. Cláusu- rá indicar o árbitro. § 4º: Os custos e despesas da arbitragem deverão ser suportados pelas respecla 15ª: Em caso de impedimento, ausência, ou vaga, os membros efetivos serão substituídos pelos tivas partes ao longo do procedimento arbitral, devendo a sentença arbitral decidir a respeito do
membros suplentes na ordem de sua nomeação constante da ata da Assembleia Geral que os hou- pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas pelas partes, como passagem, hospever eleito. Capítulo V - Assembleia Geral. Cláusula 16ª: A Assembleia Geral reunir-se-á (i) or- dagem e transporte seus e de seus respectivos advogados. § 5º: A arbitragem será conduzida em
dinariamente nos 4 primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre as ma- português, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo ser utilizados os idiomas espatérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e (ii) extraordinariamente, sempre que os inte- nhol e inglês pelas partes e suas testemunhas. § 6º: A sentença arbitral será deﬁnitiva e irrecorrível,
resses sociais ou a lei assim exigir. Cláusula 17ª: A Assembleia Geral será convocada na forma da obrigando as partes envolvidas no Conﬂito, que se comprometem a cumpri-la voluntariamente. §
lei, por qualquer dos Diretores ou, na sua ausência, por qualquer dos Acionistas da Companhia, por 7º: Para os propósitos desta Cláusula, a execução forçada da sentença arbitral deverá ser realizada
meio de notiﬁcação escrita (Inclusive por e-mail, fac-símile ou whatsapp, com aviso de recebimen- no foro da Comarca de São Paulo/SP, com a renúncia expressa das partes ora signatárias a qualquer
to) enviada a cada um dos Acionistas, com antecedência mínima de 8 dias, em primeira convoca- outro, por mais privilegiado que seja. Capítulo XI - Casos Omissos. Cláusula 27ª: O Acordo de
ção, e com antecedência de 5 dias, em segunda convocação, destinada a todos os acionistas, a qual Acionistas, se houver, e os princípios e regras instituídos pela Lei 6.404/76 e demais dispositivos ledeverá ser encaminhada ao endereço indicado pelo acionista perante a Companhia e deverá cons- gais aplicáveis às sociedades por ações, regularão os casos omissos no presente Estatuto Social. São
tar além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia e, no caso de reforma do Estatuto, a Paulo, 20.07.2020. Acionistas: Lote 01 Empreendimentos S.A. p. Julio Ricardo Magalhães e p.
indicação da matéria. § 1º: A convocação particular de que trata a cláusula décima sétima acima Regina de Almeida, Cipasa Part Desenvolvimento Urbano S.A. p. Clay Regazzoni Monteiro
não dispensa a convocação mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, na forma do § pri- e p. Pedro Lodovici. Diretores: Júlio Ricardo Magalhães, Regina de Almeida. Eduardo Peimeiro do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Será, contudo, considerada regular e eﬁcaz, independente- xoto Menna Barreto de Moraes - OAB/SP 275.372.

TECPAY S.A. CNPJ 23.613.543/0001-80 | NIRE 35300484207 - Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
- Ficam convocados os senhores acionistas da Tecpay S.A., a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na Avenida
Angélica, n° 2.529, 7º andar, sala 7B, Consolação, São Paulo/
SP, CEP 01227-200, no dia 30 de outubro de 2020, às 9:00
(nove) horas, em primeira convocação, e, às 9:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda e última convocação, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) exame,
discussão e aprovação do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2019; 2)
Fixação de remuneração da diretoria. Os documentos relativos
à matéria em discussão encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 28 de setembro de
2020. Marcos Libanore Caldeira - Diretor-Presidente
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Bahema Educação S.A. - CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29/09/2020 - 1. Data, Horário e Local: Em 29/09/2020, às 9h, na sede social
da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1656, 9º andar, conjunto 9A, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, em São Paulo/SP. 2. Convocação: Edital de convocação publicado no DOESP nas edições dos
dias 29/08, 01 e 02/09/2020, nas páginas 30, 25 e 22, respectivamente, e no jornal “O Dia” nas edições dos dias 29/08, 01 e 02/09/2020, nas páginas 29, 4 e 4, respectivamente. 3. Presença: acionistas titulares de
1.847.851 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 83,904% do capital social total e votante da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou
diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM. Presentes também, integrantes da administração da Companhia, o Sr. Cassio Beldi, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gabriel Ralston
Correa Ribeiro, Diretor Presidente, e o Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Diretor de Relações com Investidores. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Ralston Correa Ribeiro, que convidou o Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social: a.APROVA¼»ODAALTERA¼»ODOCAPUTDO!RTIGODO%STATUTO3OCIALPARAREmETIRO
aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital autorizado e homologado pelo Conselho de Administração na Reunião do Conselho de Administração realizada em
28/10/2019; b. aumento do limite do capital autorizado de 4.800.000 ações para 9.600.000 ações e exclusão da previsão de integralização de ações necessariamente à vista, com a consequente alteração do Artigo 8º do
Estatuto Social; c.INCLUS»ODECOMPET¾NCIADO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OPARADELIBERARSOBRECELEBRA¼»O MODIlCA¼»OERESCIS»ODECONTRATOS BEMCOMOAREALIZA¼»ODEOPERA¼ÊESDEQUALQUERNATUREZAENTRE DEUM
lado, a Companhia e/ou suas controladas e, de outro lado, os acionistas da Companhia e/ou sociedades controladas, coligadas ou controladoras dos acionistas da Companhia, observado, em qualquer hipótese, o impeDIMENTODEVOTODECONSELHEIROEVENTUALMENTEEMSITUA¼»ODECONmITODEINTERESSES ECONSEQUENTEALTERA¼»ODO!RTIGODO%STATUTO3OCIALd. consolidação do Estatuto Social da Companhia; (ii) apreciação da renúncia
apresentada por 2 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho de Administração; (iii) lXA¼»ODENOVONËMERODEMEMBROSDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OPARAOPRESENTEMANDATO PASSANDOASERDEMEMBROS
efetivos e respectivos suplentes; (iv) eleição, para mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre os resultados do exercício encerrado em 31/12/2021 (“AGO 2022”), de membros efetivos
e suplentes do Conselho de Administração; (v) RATIlCA¼»ODAAQUISI¼»OPELO#ENTRODE&ORMA¼»ODE%DUCADORESDA6ILA,TDA SOCIEDADECONTROLADADA#OMPANHIAhCentro de Formação”) de 100% do capital da Escola
Autonomia Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ nº 85.110.211/0001-30, com sede em Florianópolis/SC, na Rua Salvatina Feliciana dos Santos, 513, Itacorubi, CEP 88034-600 (“Autonomia”), de acordo com Contrato de Aquisição de Participação e Outras Avenças, celebrado em 02/07/2020, entre o Centro de Formação e as sócias da Autonomia (“Transação Autonomia”); (vi) RATIlCA¼»ODAAQUISI¼»OPELA"AHEMA%DUCA¼»O2*,TDA 
sociedade controlada da Companhia (“Bahema RJ”) de 100% do capital do Centro de Pesquisa e Formação de Educadores Balão Vermelho Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ nº 23.841.000/0001-10, com sede em
Belo Horizonte/MG, na Rua Professor Djalma Guimarães, 140, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-190 (“Balão”), mediante exercício de opções de compra outorgadas à Bahema RJ nos termos do Contrato de Promessa de
Concessão de Mútuo, Outorga de Opções, Instituição de Usufruto e Outras Avenças, celebrado em 06/07/2017 (“Transação Balão”); e (vii) RATIlCA¼»ODAAQUISI¼»OPELA#OMPANHIADEDOCAPITALDA%SCOLA6IVA
Participações S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ nº 30.657.270/0001-30, localizada em São Paulo/SP, na Rua Professor Vahia de Abreu, 460/468, Vila Olímpia, CEP 04549-003 (“Escola Viva”), mediante exercício
de opções de compra outorgadas à Companhia, nos termos do Termo de Novação e Fechamento (“Exercício da Opção”) assinado em 17/04/2020, com base no Contrato de Opção de Compra (“Opção de Compra”) que
havia sido assinado em 21/03/2018 (“Transação Escola Viva”). 6. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem
deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária e do mapa de votação à distância consolidado, uma vez que foram todos devidamente disponibilizados aos acionistas da Companhia por meio de sua divulgação nos
sites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia e são, portanto, do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) colocado preliminarmente em votação, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, sem ressalvas, a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do Artigo 130, §s 1º e 2º da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Açõesv E ASDECLARA¼ÊESDEVOTOS PROTESTOSEDISSID¾NCIASPORVENTURAAPRESENTADASSER»ONUMERADAS RECEBIDASEAUTENTICADASPELA-ESAElCAR»OARquivadas na sede da Companhia, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. 7. Deliberações Tomadas: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas
decidiram: 7.1. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 1.847.851 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a alteração do caputDO!RTIGODO%STATUTO3OCIALPARAREmETIROAUMENTODECAPITAL
social dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 73.317.230,00, com a emissão de 1.047.389 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, o qual foi homologado pelo Conselho de
Administração na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/10/2019, passando o capital social da Companhia de R$ 56.950.013,99 dividido em 1.171.970 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais
e sem valor nominal para R$ 130.267.243,99 dividido em 2.219.359 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 7.1.1. Em razão da deliberação acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social
passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 130.267.243,99, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 2.219.359 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.” 7.2. Aprovar, PORUNANIMIDADEDOSVOTOSPROFERIDOS COMVOTOSAFAVOR SEMVOTOSCONTR¶RIOSOUABSTEN¼ÊES AALTERA¼»ODO%STATUTO3OCIALPARAOlMDEAUMENTARODOLIMITEDOCAPITALAUTORIzado de 4.800.000 ações para 9.600.000 ações, e excluir a previsão de integralização de ações necessariamente à vista. 7.2.1. Em razão da deliberação acima, o Artigo 8º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 8º - A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 9.600.000 ações, ou seja, 7.380.641 ações adicionais, nominativas, sem valor nominal, independentemente de reforma estatutáRIA PORDELIBERA¼»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O QUElXAR¶ASCONDI¼ÊESDAEMISS»O INCLUSIVEPRE¼OEPRAZODEINTEGRALIZA¼»O§ 1º - Até o limite do capital autorizado, poderão ser emitidas ações, debêntures converSÁVEISEMA¼ÊESOUBÇNUSDESUBSCRI¼»OPORDELIBERA¼»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O INDEPENDENTEMENTEDEREFORMAESTATUT¶RIA/#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OlXAR¶ONËMERO PRE¼O PRAZODEINTEGRALIZA¼»OEDEMAIS
condições da emissão de ações. § 2º - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia
Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas naturais que lhe prestem serviços, ou a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços a soCIEDADESSOBSEUCONTROLE COMEXCLUS»ODODIREITODEPREFER¾NCIADOSACIONISTASNAOUTORGAENOEXERCÁCIODASOP¼ÊESDECOMPRAEIII APROVARAUMENTODOCAPITALSOCIALMEDIANTEACAPITALIZA¼»ODELUCROSOURESERVAS 
COMOUSEMBONIlCA¼»ODEA¼ÊES§ 3º .OSAUMENTOSDECAPITALPORSUBSCRI¼»OPARTICULAR OPRAZOPARAOEXERCÁCIODODIREITODEPREFER¾NCIAN»OPODER¶SERINFERIORADIAS!CRIT½RIODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O lCA
AUTORIZADAAEMISS»O QUEPODER¶SERREALIZADASEMDIREITODEPREFER¾NCIAPARAOSACIONISTASOUCOMREDU¼»ODOPRAZOPARAOEXERCÁCIODODIREITODEPREFER¾NCIA DEA¼ÊES DEB¾NTURESCONVERSÁVEISEMA¼ÊESOUBÇNUSDE
SUBSCRI¼»O CUJACOLOCA¼»OSEJAFEITAMEDIANTEVENDAEMBOLSADEVALORESOUSUBSCRI¼»OPËBLICAOUPERMUTAPORA¼ÊESEMOFERTAPËBLICADEAQUISI¼»ODECONTROLE NOSTERMOSDOARTIGODA,EIDAS3!§ 4º - CompeTIR¶AO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OlXAROPRE¼OEONËMERODEA¼ÊESASEREMSUBSCRITAS BEMCOMOOPRAZOECONDI¼ÊESDESUBSCRI¼»OEINTEGRALIZA¼»O EXCE¼»OFEITA¹INTEGRALIZA¼»OEMBENS QUEDEPENDER¶DAAPROVA¼»O
da Assembleia Geral, na forma da lei. § 5º /ACIONISTAQUEN»OINTEGRALIZARASA¼ÊESSUBSCRITAS NAFORMADOBOLETIMDESUBSCRI¼»OOUDACHAMADA lCAR¶CONSTITUÁDO DEPLENODIREITO EMMORA DEVENDOPAGAR¹#OMpanhia juros de 12% ao ano ou fração, contados do primeiro dia do não cumprimento da obrigação, correção monetária com base no IGPM mais multa equivalente a 10% do valor em atraso e não integralizado, sem
prejuízo das demais penalidades aplicáveis. § 6º /CAPITALSOCIALSER¶REPRESENTADOEXCLUSIVAMENTEPORA¼ÊESORDIN¶RIAS!SA¼ÊESS»OINDIVISÁVEISPERANTEA#OMPANHIAECADAA¼»OORDIN¶RIATER¶DIREITOAUMVOTONAS
Assembleias Gerais.” 7.3. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 1.847.851 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a alteração do Estatuto Social para inclusão de competência do Conselho de
!DMINISTRA¼»OPARADELIBERARSOBRECELEBRA¼»O MODIlCA¼»OERESCIS»ODECONTRATOS BEMCOMOAREALIZA¼»ODEOPERA¼ÊESDEQUALQUERNATUREZAENTRE DEUMLADO A#OMPANHIAEOUSUASCONTROLADASE DEOUTROLADO OS
acionistas da Companhia e/ou sociedades controladas, coligadas ou controladoras dos acionistas da Companhia, observado, em qualquer hipótese, o impedimento de voto de conselheiro eventualmente em situação de
CONmITODEINTERESSES7.3.1. Em razão da deliberação acima, o Artigo 17 do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “Artigo 17 - Compete ao Conselho de Administração: a. lXARAORIENTA¼»OGERALDOSNEGÆCIOSDA
#OMPANHIAEDESUASCONTROLADASEOUCOLIGADASAPROVANDOPREVIAMENTEPOLÁTICASEMPRESARIAIS PROJETOS PLANOSDEDESENVOLVIMENTOEDEINVESTIMENTOS OR¼AMENTOSANUAISEPLANOQUINQUENALDENEGÆCIOS BEMCOMO
suas revisões anuais; b. dentro do limite do capital autorizado, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações
AADMINISTRADORES EMPREGADOSOUPESSOASNATURAISQUELHEPRESTEMSERVI¼OS OUAADMINISTRADORES EMPREGADOSOUPESSOASNATURAISQUEPRESTEMSERVI¼OSASOCIEDADESSOBSEUCONTROLE COMEXCLUS»ODODIREITODE
PREFER¾NCIADOSACIONISTASNAOUTORGAENOEXERCÁCIODASOP¼ÊESDECOMPRAEIII APROVARAUMENTODOCAPITALSOCIALMEDIANTEACAPITALIZA¼»ODELUCROSOURESERVAS COMOUSEMBONIlCA¼»ODEA¼ÊESc. declarar dividendos
¹CONTADELUCROAPURADOEMBALAN¼OSSEMESTRAISOUEMPERÁODOSMENORES ¹CONTADELUCROSACUMULADOSOUDERESERVASDELUCROSEXISTENTES NOSTERMOSDALEGISLA¼»OEMVIGOR BEMCOMODECLARARJUROSSOBRECAPITAL
PRÆPRIOd. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais pertinentes; e. deliberar
sobre a emissão de debêntures simples e, sempre que respeitados os limites do capital autorizado, conversíveis em ações, podendo as debêntures, de qualquer das classes, ser de qualquer espécie; f. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização ou
resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures; g. manifestar-se previamente sobre as seguintes matérias e operações, como condição de validade de sua realização perante terceiros: (i) aquisição de participações societárias iguais ou superiores a 5% do capital de sociedades
não controladas; e (ii) alienação de participações nas sociedades controladas e/ou coligadas; h. orientar a Diretoria em questões por ela submetidas ao Conselho de Administração; i. lSCALIZARAGEST»ODOS$IRETORESDA
#OMPANHIA EXAMINARAQUALQUERTEMPOOSLIVROSEPAPEISDA#OMPANHIA SOLICITARINFORMA¼ÊESSOBRECONTRATOSCELEBRADOSOUEMVIADECELEBRA¼»O BEMCOMOOUTROSDOCUMENTOSDA#OMPANHIAj. DElNIRLISTATRÁPLICEDE
INSTITUI¼ÊESOUEMPRESASESPECIALIZADASEMAVALIA¼»OECONÇMICADEEMPRESAS PARAAELABORA¼»ODELAUDODEAVALIA¼»ODASA¼ÊESDA#OMPANHIA NOSCASOSDEOFERTASPËBLICASPARACANCELAMENTODEREGISTRODECOMPANHIAABERTAOUPARASAÁDADO"OVESPA-AIS NAFORMAESTABELECIDANESTE%STATUTO3OCIALk. ESTABELECEROVALORDEAL¼ADADA$IRETORIAPARAACONSTITUI¼»ODEÇNUSREAISEAPRESTA¼»ODEAVAIS lAN¼ASEGARANTIASA
OBRIGA¼ÊESPRÆPRIAS BEMCOMOAUTORIZARACONSTITUI¼»ODEÇNUSREAISEAPRESTA¼»ODEAVAIS lAN¼ASEGARANTIASAOBRIGA¼ÊESPRÆPRIASDEVALORSUPERIORAOVALORDEAL¼ADADA$IRETORIAEl. deliberar sobre a celebração,
MODIlCA¼»OERESCIS»ODECONTRATOS BEMCOMOAREALIZA¼»ODEOPERA¼ÊESDEQUALQUERNATUREZAENTRE DEUMLADO A#OMPANHIAEOUSUASCONTROLADASE DEOUTROLADO OSACIONISTASDA#OMPANHIAEOUSOCIEDADESCONTROLADAS COLIGADASOUCONTROLADORASDOSACIONISTASDA#OMPANHIA OBSERVADO EMQUALQUERHIPÆTESE OIMPEDIMENTODEVOTODECONSELHEIROEVENTUALMENTEEMSITUA¼»ODECONmITODEINTERESSEEMRESOLVEROSCASOS
OMISSOSNESTE%STATUTO3OCIAL OBSERVADOODISPOSTONALEGISLA¼»OEMVIGORENO2EGULAMENTODO"OVESPA-AIS EEXERCEROUTRASATRIBUI¼ÊESQUEALEI OUESTE%STATUTO3OCIAL N»OCONlRAMAOUTROÆRG»ODA#OMPANHIAv
7.4. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 1.847.851 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que, contemplando as alterações deliberadas
acima, passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 7.5. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 1.847.851 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a aceitação da renúncia dos seguintes membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29/04/2019, conforme cartas de renúncia arquivadas na sede da Companhia: (i) membros
efetivos: (i.a) Sr. Afranio Affonso Ferreira Neto, RG nº 12.239.982-1, CPF nº 130.317.588-62, residente em São Paulo/SP, na Rua Hungria, 888, 5º andar, Jardim Europa, CEP 01455-000, e (i.b) Sr. Franco Rossato Dal
Pont, RG nº 6.236.082, CPF nº 036.009.566-63, residente em Uberlândia/MG, com endereço comercial na Rua Coronel Manoel Alves, 189, conjunto 05, Centro, CEP 38400-226, e (ii) membros suplentes: (ii.a) Sra. Monica
Affonso Ferreira Mation, RG nº 5.980.049, CPF nº 005.695.638-01, residente em São Paulo/SP, na Rua Bandim, 125, Boaçava, CEP 05470-040, (ii.b) Sr. Geraldo Bernardes Franco de Moura, RG nº 7.302.748, CPF nº 953
746 636-15, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, 8º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; e (ii.c) Sr. Bruno Bertolucci Belliboni, RG nº 24.125.125-4, CPF nº
369.514.748-26, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, 8º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. 7.6. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 1.847.851 votos
AFAVOR SEMVOTOSCONTR¶RIOSOUABSTEN¼ÊES AlXA¼»ODENOVONËMERODEMEMBROSDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O PASSANDOde 7 membros efetivos e respectivos suplentes para 8 membros efetivos e respectivos suplenTES PARAMANDATOAT½A!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAQUEDELIBERARSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIARELATIVASAOEXERCÁCIOSOCIALASERENCERRADOEM7.7. Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, com 1.786.598 votos a favor, sem votos contrários e 61.253 abstenções, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que
DELIBERARSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIARELATIVASAOEXERCÁCIOSOCIALASERENCERRADOEMA como membros efetivos: (i) Sr. Guilherme Affonso Ferreira, RG nº 4.405.163, inscrito no CPF
sob o nº 762.604.298-00, residente em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1656, 9º andar, conjunto 9A, Jardim Paulistano, CEP 01451-001; (ii) Sr. João Alceu Amoroso Lima, RG nº 62.977.724X, CPF nº 787.488.287-34, residente em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1656, 9º andar, conjunto 9A, Jardim Paulistano, CEP 01451-001; (iii) Sr. Cássio Beldi, RG nº 43.559.370-5, CPF nº
322.292.768-59, residente em São Paulo/SP, com endereço comercial na Alameda Jaú, 1717, Casa 5, Jardins, CEP 01420-007; (iv) Sra. Maria Fernanda Rocha Tabacow, RG nº 25.430.215-4, CPF nº 204.956.538-02, residente em Sorocaba/SP, na Rua Voluntários de Sorocaba, 244, apartamento 200, Centro, CEP 18035-290; (v) Sr. Marcelo Walton, RG nº 29.570.141-9, CPF nº 369.814.178- 71, residente na Rua General Mena Barreto,
641, apartamento 11, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01433-010; (vi) Sr. Maurício Nogueira Escobar, RG nº 17.173.317-4, CPF nº 179.933.738-32, residente em São Paulo/SP, na Rua Embuaçu, 179, Vila Mariana,
CEP 04118-080; (vii) Sr. Ignacio Dauden Martinez, RNM W512117-5, DIREX/DPF, CPF nº 213.279.458-86, residente em São Paulo/SP, na Rua São Giusto, 250, Jardim Luzitânia, CEP 04030-030; (viii) Sr. Bruno de Almeida Camargo, RG nº 15.188.974-0, CPF nº 217.374.248-51, residente em São Paulo/SP, na Alameda Santos, 1940, 4º andar, Cerqueira César, CEP 01418-102; e (b) como membros suplentes dos conselheiros de administração efetivos, respectivamente: (i) Sr. Jeffrey Norman Ware PASSAPORTECANADENSEN'' COMENDERE¼OPROlSSIONALEM7ELLINGTON3TREET7EST 3UÁTE 4ORONTO /NT¶RIO #ANAD¶(ii) Sra. Ana Maria
Afonso Ferreira Bianchi, RG nº 3.285.040, CPF nº 526.375.148-68, residente em São Paulo/SP, na Avenida Arruda Botelho, nº 262, Alto de Pinheiros, CEP 05466-000; (iii) Sr. Daniel Trevisan Aidar, RG nº 26.206.104-1,
CPF nº 348.713.748.82, residente na Avenida Jandira, 185, Apartamento 154 A, Moema, CEP 04.080-000 em São Paulo/SP; (iv) Sr. Romulo Faccini Castanho, RG nº 24.200.400-3, CPF nº 275.264.818-93, com endereço
em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12.551, 11º andar, conjunto 1109, Brooklin Novo, CEP 04578- 903; (v) Sr. Ricardo Parciasepe Dittmer, RG nº 35454442-1, CPF nº 406.201.968-07, residente em São
Paulo/SP, na Rua Barão do Triunfo nº 1052, apartamento 242, Campo Belo, CEP 04602-004; (vi) Sr. Átila Simões da Cunha, RG nº 22.942.915-4, CPF nº 178.893.298-65, residente em Nova Lima/MG, na Rua das Araucárias, 120, Residencial das Árvores, Alphaville, Lagoa dos Ingleses, CEP 34018-088; (vii) Sr. Rodrigo Rossetto Dias Ramos, RG nº 22.211.770-9, CPF nº 142.018.098-38, residente em Campinas/SP, na Rua Alberto Macchi,
43, Bairro Notre Dame, CEP 13092-801; e (viii) Sr. Heron Ricardo Parron, RG nº 25.081.008-6, CPF nº 267.708.398-14, residente em Guarulhos/SP, com endereço comercial na Alameda Santos, 1940, 4º andar, Cerqueira
César, São Paulo/SP, CEP 01418-102. 7.7.1 Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos estão
EMCONDI¼ÊESDElRMARASDECLARA¼ÊESDEDESIMPEDIMENTOMENCIONADASNO!RTIGO e DA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESENO!RTIGODA)NSTRU¼»O#6-N QUElCAR»OARQUIVADASNASEDEDA#OMPANHIA 
tendo sido expressamente dispensado o atendimento do requisito previsto no Artigo 2º, IV da Instrução CVM nº 367/2002 em relação às atividades exercidas por Maria Fernanda Rocha Tabacow, Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez, Átila Simões da Cunha, Romulo Faccini Castanho e Rodrigo Rossetto Dias RamosTODOSACIMAQUALIlCADOS EMOUTRASSOCIEDADESPOROCASI»ODESUASELEI¼ÊESCOMOMEMBROSDO
Conselho de Administração da Companhia. 7.7.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio e da declaração
DEDESIMPEDIMENTO PARAOSlNSDO!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESEDO!RTIGODA)NSTRU¼»O#6-N NOPRAZODEAT½DIASCONTADOSDAPRESENTEDATA7.8. Aprovar, por unanimidade dos votos
PROFERIDOS COMVOTOSAFAVOR SEMVOTOSCONTR¶RIOSOUABSTEN¼ÊES NOSTERMOSPREVISTOSNO!NEXO6DA0ROPOSTADA!DMINISTRA¼»O ELABORADOEMOBSERV·NCIAAO!RTIGODA)NSTRU¼»O#6- ARATIlCA¼»O
da aquisição, pelo Centro de Formação de Educadores da Vila Ltda., sociedade controlada da Companhia (“Centro de Formação”), de 100% do capital da Escola Autonomia Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ nº
85.110.211/0001-30, com sede em Florianópolis/SC, na Rua Salvatina Feliciana dos Santos, 513, Itacorubi, CEP 88034-600 (“Autonomia”), de acordo com Contrato de Aquisição de Participação e Outras Avenças, celebrado em 02/07/2020, entre o Centro de Formação e as sócias da Autonomia (“Transação Autonomia”). 7.8.1. Fazer constar que, por não se enquadrar na hipótese prevista no § segundo do Artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, a Transação Autonomia não deu aos acionistas dissidentes o direito de recesso. 7.9. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 1.847.851 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, nos
TERMOSPREVISTOSNO!NEXO6)DA0ROPOSTADA!DMINISTRA¼»O ELABORADOEMOBSERV·NCIAAO!RTIGODA)NSTRU¼»O#6- ARATIlCA¼»ODAAQUISI¼»O PELA"AHEMA%DUCA¼»O2*,TDA SOCIEDADECONTROLADADA#OMpanhia (“Bahema RJ”), de 100% do capital do Centro de Pesquisa e Formação de Educadores Balão Vermelho Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ nº 23.841.000/0001-10, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua
Prof. Djalma Guimarães, 140, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-190 (“Balão”), mediante exercício de opções de compra outorgadas à Bahema RJ nos termos do Contrato de Promessa de Concessão de Mútuo, Outorga de
Opções, Instituição de Usufruto e Outras Avenças, celebrado em 06/07/2017 (“Transação Balão”). 7.9.1. Fazer constar que, por não se enquadrar na hipótese prevista no § 2º do Artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações,
a Transação Balão não deu aos acionistas dissidentes o direito de recesso. 7.10 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 1.817.131 votos a favor, sem votos contrários e 30.720 abstenções, nos termos previsTOSNO!NEXO6))DA0ROPOSTADA!DMINISTRA¼»O ELABORADOEMOBSERV·NCIAAO!RTIGODA)NSTRU¼»O#6- ARATIlCA¼»ODAAQUISI¼»O PELA#OMPANHIA DEDOCAPITALDA%SCOLA6IVA0ARTICIPA¼ÊES3! SOCIEdade por ações inscrita no CNPJ nº 30.657.270/0001-30, localizada em São Paulo/SP, na Rua Professor Vahia de Abreu, 460/468, Vila Olímpia, CEP 04549-003 (“Escola Viva”), mediante exercício de opções de compra
outorgadas à Companhia., nos termos do Termo de Novação e Fechamento (“Exercício da Opção”) assinado em 17/04/2020, com base no Contrato de Opção de Compra (“Opção de Compra”) que havia sido assinado em
21/03/2018 (“Transação Escola Viva”). 7.10.1. ConsignarQUE NOSTERMOSDO!RTIGO e E!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES EMRAZ»ODARATIlCA¼»ODA4RANSA¼»O%SCOLA6IVA OSACIONISTASDISSIDENTES
da deliberação deste item 7.10, seja por manifestação de voto contrário, abstenção ou não comparecimento, farão jus ao direito de retirada em relação à totalidade de suas ações. 7.10.2. Nos termos do Artigo 137, § 1º,
da Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada será assegurado a todos os acionistas proprietários de ações de emissão da Companhia, das quais, comprovadamente, eram titulares no encerramento do pregão do
dia 17/04/2020 (respeitadas as negociações realizadas nesse dia, inclusive) - até a presente data, e que tenham mantido a titularidade de suas ações ininterruptamente até a data do exercício de tal direito. 7.10.3. Os
acionistas que exercerem o direito de recesso farão jus, a título de reembolso, do montante de R$ 54,84 por ação da Companhia, calculado com base no valor do patrimônio líquido da ação da Companhia em 31/12/2019,
CONFORMEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAAPROVADASNA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAREALIZADAEM7.10.4. Os acionistas dissidentes deverão, sob pena de decadência, exercer seu direito de recesso
no prazo de 30 dias, conforme orientações constantes de Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia, com os prazos e procedimentos aplicáveis ao exercício do direito de recesso. O pagamento do valor do reembolso será realizado pela Companhia no prazo de até 30 dias após o término do prazo para o exercício do direito de retirada, ressalvado o direito do acionista dissidente de solicitar o levantamento de balanço especial, nos
termos do Artigo 45, § 2.º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta
a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pelo Secretário e pelos acionistas presentes. 9. Assinaturas: Mesa: Gabriel Ralston Correa Ribeiro - Presidente, Guilherme Affonso Ferreira Filho Secretário. Representantes da Administração: Cassio Beldi, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Guilherme Affonso Ferreira Filho. Acionistas Presentes: Mint Educação Master Fundo de Investimento em Ações (representado por
Mint Capital Gestora de Recursos Ltda., p. Cassio Beldi), Potenza Fundo de Investimento em Ações- BDR Nível I (representado por Mint Capital Gestora de Recursos Ltda., p. Cassio Beldi), Mint Batalha Value Fundo de
Investimento em Ações (representado por Mint Capital Gestora de Recursos Ltda., p. Cassio Beldi). Por meio de Boletim de Voto a Distância recebidos: Fairfax Brazil Seguros Corporativos S/A, Carlos Eduardo Affonso Ferreira, Agathos Participações e Empreendimentos S.A., Guilherme Affonso Ferreira Filho, Monica Affonso Ferreira Mation, Ana Maria Afonso Ferreira Bianchi, Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira, Eduardo Coppola Gutierrez, Guilherme Affonso Ferreira, Caio Graco Bianchi, Lupa Fundo de Investimento de Ações, Frederico Marques Affonso Ferreira, Bruno Bertolucci Belliboni, Afranio Affonso Ferreira Neto, Cristiana Affonso Ferreira, Rodrigo de Lacerda Meirelles, Bruno Cardoso Munhoz Guimarães Araújo, Yuri Sporrer Mannes. São Paulo, 29/09/2020. Gabriel Ralston Correa Ribeiro - Presidente da Mesa, Guilherme Affonso Ferreira Filho - Secretário.
Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Bahema Educação S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais
que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).§ 1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Bovespa Mais,
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Bovespa Mais da
B3 (“Regulamento do Bovespa Mais”). § 2º - As disposições do Regulamento do Bovespa Mais prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas
previstas neste Estatuto Social. § 3º /STERMOSGRAFADOSCOMINICIAISMAIËSCULASUTILIZADOSNESTE%STATUTO3OCIALQUEN»OESTIVEREMAQUIDElNIDOST¾MOSIGNIlCADOQUELHESFORATRIBUÁDONO2EGULAMENTODO"OVESPA
Mais. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social e foro legal em São Paulo/SP. § Único -EDIANTEDELIBERA¼»ODA$IRETORIA A#OMPANHIAPODER¶ABRIROUFECHARlLIAIS AG¾NCIAS DEPÆSITOS ESCRITÆRIOSEREPRESENTA¼ÊES
e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: a. desenvolvimento, diretamente ou
por meio de participação em outras sociedades, de projetos e atividades nas áreas de educação pré-escolar, educação infantil, educação básica (ensino fundamental ao ensino médio), desenvolvendo todas as demais
atividades inerentes à prestação de serviços educacionais; b. desenvolvimento, diretamente ou por meio de participação em outras sociedades, de projetos e atividades de cursos livres, incluindo cursos pré-vestibulares,
bem como aulas de reforço e ensino de esportes, dança e artes cênicas e demais atividades relacionadas ao esporte e cultura; c. prestação de serviços de apoio às instituições de ensino e educadores, incluindo serviços
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no setor de educação; e e. realização de pesquisas e elaboração de estudos e projetos de investimentos na área de educação. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e
Ações - Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 130.267.243,99, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 2.219.359 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. § Único - A
#OMPANHIAN»OPODER¶EMITIRA¼ÊESPREFERENCIAISEPARTESBENElCI¶RIASArtigo 6º !SA¼ÊESDA#OMPANHIASER»OESCRITURAIS MANTIDASEMCONTASDEDEPÆSITOEMNOMEDESEUSTITULARES EMINSTITUI¼»OlNANCEIRAAUTOrizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVMv SEMEMISS»ODECERTIlCADOS PODENDOSERCOBRADADOSACIONISTASAREMUNERA¼»ODEQUETRATAOeDOARTIGODA,EIDAS3!Artigo 7º - As ações serão indivisíveis
perante a Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais. Artigo 8º - A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 9.600.000 ações, ou
SEJA A¼ÊESADICIONAIS NOMINATIVAS SEMVALORNOMINAL INDEPENDENTEMENTEDEREFORMAESTATUT¶RIA PORDELIBERA¼»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O QUElXAR¶ASCONDI¼ÊESDAEMISS»O INCLUSIVEPRE¼OEPRAZO
de integralização. § 1º - Até o limite do capital autorizado, poderão ser emitidas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de
REFORMAESTATUT¶RIA/#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OlXAR¶ONËMERO PRE¼O PRAZODEINTEGRALIZA¼»OEDEMAISCONDI¼ÊESDAEMISS»ODEA¼ÊES§ 2º - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas naturais que lhe prestem serviços, ou a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços a sociedades sob seu controle, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício
DASOP¼ÊESDECOMPRAEIII APROVARAUMENTODOCAPITALSOCIALMEDIANTEACAPITALIZA¼»ODELUCROSOURESERVAS COMOUSEMBONIlCA¼»ODEA¼ÊES§ 3º - Nos aumentos de capital por subscrição particular, o prazo para o
EXERCÁCIODODIREITODEPREFER¾NCIAN»OPODER¶SERINFERIORADIAS!CRIT½RIODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O lCAAUTORIZADAAEMISS»O QUEPODER¶SERREALIZADASEMDIREITODEPREFER¾NCIAPARAOSACIONISTASOUCOMREDUção do prazo para o exercício do direito de preferência, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das S.A. § 4º #OMPETIR¶AO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OlXAROPRE¼OEONËMERODEA¼ÊESASEREMSUBSCRITAS BEMCOMOOPRAZOE
condições de subscrição e integralização, exceção feita à integralização em bens, que dependerá da aprovação da Assembleia Geral, na forma da lei. § 5º - O acionista que não integralizar as ações subscritas, na forma
DOBOLETIMDESUBSCRI¼»OOUDACHAMADA lCAR¶CONSTITUÁDO DEPLENODIREITO EMMORA DEVENDOPAGAR¹#OMPANHIAJUROSDEAOANOOUFRA¼»O CONTADOSDOPRIMEIRODIADON»OCUMPRIMENTODAOBRIGA¼»O CORRE¼»O
monetária com base no IGPM mais multa equivalente a 10% do valor em atraso e não integralizado, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. § 6º - O capital social será representado exclusivamente por ações
ordinárias. As ações são indivisíveis perante a Companhia e cada ação ordinária terá direito a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo 9º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá negociar
com as ações de sua própria emissão para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, determinar a sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições
legais aplicáveis. Capítulo III - Órgãos da Administração - Artigo 10º - A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, na forma prevista neste Estatuto. Artigo 11 - A posse dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Bovespa Mais, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Artigo 12 !REMUNERA¼»ODOSADMINISTRADORESSER¶lXADAPELA!SSEMBLEIA'ERALSeção I - Conselho de Administração - Artigo 13 - O Conselho de Administração será composTOPOR NOMÁNIMO ENOM¶XIMO MEMBROSERESPECTIVOSSUPLENTES COMMANDATOUNIlCADODEANOS/SMEMBROSEFETIVOSESUPLENTESDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODEVER»OSERELEITOSEM!SSEMBLEIA'ERALESER»O
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição. § 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos por seus membros na primeira reunião que ocorrer
após a eleição dos conselheiros. § 2º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Presidente ou na falta deste, por outro
Conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho de Administração e, não havendo indicação, por escolha da maioria dos demais membros do Conselho. § 3º - No caso de ausência ou impedimento temporário, os membros
do Conselho de Administração serão substituídos por seus respectivos suplentes, os quais participarão das reuniões do Conselho de Administração, com direito a voto. § 4º - No caso de vacância no cargo de Conselheiro,
ORESPECTIVOSUPLENTEASSUMIR¶OCARGOPELOMANDATORESTANTE3EESTE POR½M PORQUALQUERMOTIVO VIERADEIXARO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OEMCAR¶TERDElNITIVO O#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OELEGER¶UMACIONISTAPARA
a substituição, cujo mandato perdurará até a primeira Assembleia Geral que elegerá o novo conselheiro e seu respectivo suplente, ressalvadas as exceções legais decorrentes de eventual adoção do processo de voto
múltiplo. § 5º #ASOAVAC·NCIADEMEMBROS DO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OOCORRADEMODOAlCARONËMERODECONSELHEIROSREDUZIDOPARAAQU½MDONËMEROlXADONESTE%STATUTO3OCIAL DEVER¶SERCONVOCADA!SSEMBLEIA
Geral, no prazo máximo de 30 dias, para eleição e preenchimento dos cargos vagos. O mandato dos conselheiros eleitos nestas condições terminará juntamente com o dos demais conselheiros. Artigo 14 - Os membros do
#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OREUNIR SE »OORDINARIAMENTEAOlNALDECADATRIMESTREE EXTRAORDINARIAMENTE SEMPREQUECONVOCADOSArtigo 15 - O Conselho de Administração será convocado a se reunir pelo Presidente do
Conselho ou por no mínimo 2 de seus membros, mediante carta, fax ou e-mail, observando-se prazo de convocação de pelo menos 3 dias de antecedência da data da reunião. A convocação deverá ser acompanhada da
descrição das matérias da ordem do dia a serem discutidas e dos documentos de apoio por ventura necessários. § Único - Os membros da Diretoria poderão ser convocados a participar das reuniões do Conselho de Administração, devendo estes comparecer e poderão participar, sem direito a voto, das discussões das matérias que tiverem motivado sua convocação. Artigo 16 - O quórum de instalação e deliberação das reuniões do
Conselho de Administração será de pelo menos 2/3 de seus membros, sendo considerado como presente o conselheiro representado por procurador validamente nomeado ou que participe por meio de conferência telefônica ou videoconferência, bem como aquele que enviar, antecipadamente, seu voto na forma do § 4º abaixo. § 1º - As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, que convidará um dos presentes para secretário. § 2º - As deliberações serão lavradas atas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. § 3º /S#ONSELHEIROSPODER»OENVIAR ANTECIPADAMENTE SEUVOTO QUEVALER¶PARAlNSDE
VERIlCA¼»ODEQUÆRUNSDEINSTALA¼»OEDEDELIBERA¼»O DESDEQUEENCAMINHADO PORESCRITO ¹#OMPANHIA AT½OINÁCIODAREUNI»O EMATEN¼»OAO0RESIDENTEDARESPECTIVAREUNI»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O§ 4º - Nas
reuniões do Conselho de Administração são admitidos os votos por meio de delegação feita em favor de outro conselheiro, o voto por escrito antecipado e o voto por fac-símile, correio eletrônico ou por qualquer outro meio
de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim votarem. § 5º - A presença de todos os membros permitirá a realização de reuniões do Conselho de Administração independentemente de convocação. Artigo 17 #OMPETEAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OAlXARAORIENTA¼»OGERALDOSNEGÆCIOSDA#OMPANHIAEDESUASCONTROLADASEOUCOLIGADASAPROVANDOPREVIAMENTEPOLÁTICASEMPRESARIAIS PROJETOS PLANOSDE
desenvolvimento e de investimentos, orçamentos anuais e plano quinquenal de negócios, bem como suas revisões anuais; b. dentro do limite do capital autorizado, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de
acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas naturais que lhe prestem serviços, ou a administradores, empregados ou
pessoas naturais que prestem serviços a sociedades sob seu controle, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social meDIANTEACAPITALIZA¼»ODELUCROSOURESERVAS COMOUSEMBONIlCA¼»ODEA¼ÊESCDECLARARDIVIDENDOS¹CONTADELUCROAPURADOEMBALAN¼OSSEMESTRAISOUEMPERÁODOSMENORES ¹CONTADELUCROSACUMULADOSOUDEREservas de lucros existentes, nos termos da legislação em vigor, bem como declarar juros sobre capital próprio; d. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais pertinentes; e. deliberar sobre a emissão de debêntures simples e, sempre que respeitados os limites do capital autorizado, conversíveis em
ações, podendo as debêntures, de qualquer das classes, ser de qualquer espécie; f. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se
houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures; g. manifestar-se previamente sobre as seguintes matérias e operações, como condição de validade de sua realização perante terceiros: (i) aquisição de participações societárias iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) do capital de sociedades não controladas; e (ii) alienação de participações nas sociedades controladas e/ou coligadas; h.
ORIENTARA$IRETORIAEMQUESTÊESPORELASUBMETIDASAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OIlSCALIZARAGEST»ODOS$IRETORESDA#OMPANHIA EXAMINARAQUALQUERTEMPOOSLIVROSEPAPEISDA#OMPANHIA SOLICITARINFORMA¼ÊES
SOBRECONTRATOSCELEBRADOSOUEMVIADECELEBRA¼»O BEMCOMOOUTROSDOCUMENTOSDA#OMPANHIAJDElNIRLISTATRÁPLICEDEINSTITUI¼ÊESOUEMPRESASESPECIALIZADASEMAVALIA¼»OECONÇMICADEEMPRESAS PARAAELABORAção de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de ofertas públicas para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Bovespa Mais, na forma estabelecida neste Estatuto Social; k.
ESTABELECEROVALORDEAL¼ADADA$IRETORIAPARAACONSTITUI¼»ODEÇNUSREAISEAPRESTA¼»ODEAVAIS lAN¼ASEGARANTIASAOBRIGA¼ÊESPRÆPRIAS BEMCOMOAUTORIZARACONSTITUI¼»ODEÇNUSREAISEAPRESTA¼»ODEAVAIS
lAN¼ASEGARANTIASAOBRIGA¼ÊESPRÆPRIASDEVALORSUPERIORAOVALORDEAL¼ADADA$IRETORIALDELIBERARSOBREACELEBRA¼»O MODIlCA¼»OERESCIS»ODECONTRATOS BEMCOMOAREALIZA¼»ODEOPERA¼ÊESDEQUALQUERNATUREZA
entre, de um lado, a Companhia e/ou suas controladas e, de outro lado, os acionistas da Companhia e/ou sociedades controladas, coligadas ou controladoras dos acionistas da Companhia, observado, em qualquer hipóTESE OIMPEDIMENTODEVOTODECONSELHEIROEVENTUALMENTEEMSITUA¼»ODECONmITODEINTERESSEEMRESOLVEROSCASOSOMISSOSNESTE%STATUTO3OCIAL OBSERVADOODISPOSTONALEGISLA¼»OEMVIGORENO2EGULAMENTODO
"OVESPA-AIS EEXERCEROUTRASATRIBUI¼ÊESQUEALEI OUESTE%STATUTO3OCIAL N»OCONlRAMAOUTROÆRG»ODA#OMPANHIAArtigo 18 - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar
COMIT¾SOUGRUPOSDETRABALHOCOMOBJETIVOSDElNIDOS QUEDEVER»OATUARCOMOÆRG»OSAUXILIARESSEMPODERESDELIBERATIVOS SEMPRENOINTUITODEASSESSORARO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O SENDOINTEGRADOSPORPESSOAS
por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas. Artigo 19 - O Conselho de Administração contará, obrigatoriamente com o assessoramento do Comitê de Orientação Pedagógica. § 1º - O
Comitê de Orientação Pedagógica tem como objetivo promover a manutenção dos projetos pedagógicos das escolas investidas pela Companhia e possibilitar o intercâmbio de experiências entre elas. § 2º - A composição
e as regras de funcionamento do Comitê de Orientação Pedagógica serão disciplinadas em regimento a ser aprovado pelo Conselho de Administração. Seção II - Diretoria - Artigo 20 - A Diretoria será composta de até 5
MEMBROS ACIONISTASOUN»O RESIDENTESNOPAÁS ELEITOSCOMMANDATOUNIlCADODEANOS SENDOADMITIDAAREELEI¼»OEDESTITUÁVEIS AQUALQUERTEMPO PELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O SENDOUM$IRETOR0RESIDENTE UM
$IRETOR&INANCEIROEDE2ELA¼»OCOM)NVESTIDORESEAT½TR¾S$IRETORESSEMDESIGNA¼»OESPECÁlCA§ 1º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este será substituído pelo Diretor Financeiro
e de Relação com Investidores. Os demais Diretores substituir-se-ão entre si, com respeito à mesma categoria. § 2º - No caso de vacância de algum cargo, o Conselho de Administração procederá o seu preenchimento.
Artigo 21 - A Diretoria terá os poderes e as atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferirem para assegurar o funcionamento regular da sociedade, podendo decidir da prática de todos os atos e realizações de todas as
operações que se relacionarem com o objeto da sociedade e que não forem da competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, ou ainda que deste último não exigirem prévia manifestação.
Artigo 22 - Compete à Diretoria: a. a nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia; b. a alienação e a oneração de bens do ativo permanente e a prestação de garantias de qualquer natureza, inclusive em obrigações
de terceiros, ressalvadas as hipóteses de prévia manifestação do Conselho; c. a subscrição de ações ou quotas de outras sociedades, observada, quando necessária, a prévia manifestação do Conselho de Administração;
d. a representação da sociedade nas assembleias das controladas e/ou coligadas que a Companhia participe, bem como a implantação das diretrizes da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, quanto à indicação de administradores das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias; e. o controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados esperados; f.
o desenvolvimento de estudos sobre alternativas de investimentos e a coordenação de estudos de viabilidade de novos projetos e sua implantação; g. a elaboração e execução dos planos e da política de investimentos e
DESENVOLVIMENTO BEMCOMOOSRESPECTIVOSOR¼AMENTOS OBSERVADAACOMPET¾NCIADELIBERATIVADO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OHOACOMPANHAMENTOEEXECU¼»ODOSOR¼AMENTOSIACRIA¼»OEOENCERRAMENTODElLIAIS
agências, depósitos, escritórios e a nomeação e cancelamento de representantes; j. a movimentação de contas bancárias, emissão, aceite e endosso de notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas e quaisquer outros
títulos de crédito relacionados com os negócios da Companhia; k. a representação da Companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, observadas as atribuições previstas em lei; e l. a prática de outros até que
VENHAMASERESPECIlCADOSPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OArtigo 23 #OMPETEAO$IRETOR 0RESIDENTEACONVOCAREPRESIDIRASREUNIÊESDA$IRETORIAElSCALIZAROCUMPRIMENTODASDELIBERA¼ÊESGERAISBREPRESENTARA
sociedade em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Diretores. Artigo 24 !O$IRETOR&INANCEIROEDE2ELA¼»OCOM)NVESTIDORESEAOSDEMAIS$IRETORESSEMDESIGNA¼»OESPECÁlCA
COMPETEMASATRIBUI¼ÊESQUELHESFOREMlXADASPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OArtigo 25 - A Companhia obriga-se a ser sempre representada por 2 membros da Diretoria, ou ainda 1 membro da Diretoria e 1 procurador,
ou 2 procuradores, no limite dos respectivos mandatos. Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras: (a) todas as procurações serão outorgadas conjuntamente por quaisquer 2 Diretores; e (b) as
PROCURA¼ÊESOUTORGADASAEMPREGADOSPERDER»OSUAElC¶CIANOMOMENTODOT½RMINODARELA¼»ODETRABALHOOUDAPERDADOCARGOPELOEMPREGADOCapítulo IV - Assembleia Geral - Artigo 26 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, anualmente dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, na forma e prazo estipulados em lei. Artigo 27 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que
convocada pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, ou por acionistas, na forma da lei. Artigo 28 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor-Presidente, na sua ausência, pelo Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores e, na ausência deste, por outro Diretor. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral a escolha do secretário. Artigo 29 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social: a. deliberar sobre a saída da Companhia do Bovespa Mais; b. cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM; e c. aprovação da escolha de empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM ou saída do Bovespa Mais, conforme previsto no Capítulo VII
deste Estatuto Social, dentre as empresas indicadas em lista tríplice pelo Conselho de Administração. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 30 - A Companhia terá um Conselho Fiscal com funcionamento não permanente, composto por 3 membros efetivos e respectivos suplentes, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, de acordo com as disposições da lei, sendo permitida a reeleição. O mandato dos membros do Conselho
Fiscal terá início na data de sua eleição e terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 1º !REMUNERA¼»ODOSMEMBROSDO#ONSELHO&ISCALSER¶lXADAPELA!SSEMBLEIA'ERALQUEOSELEGER
§ 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do Bovespa Mais, bem como ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Capítulo VI - Exercício Social e Destinação do Lucro - Artigo 31 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que a
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Falta de consenso adia instalação
da Comissão de Orçamento
MEC publica edital
para 50 mil vagas
remanescentes do Fies
Está publicado no Diário
Oficial da União de terça-feira
(29) o edital do processo de
inscrição para cerca de 50 mil
vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o 2º semestre de
2020. As inscrições serão abertas no dia 6 de outubro, exclusivamente na página do Fies.
Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até as 23h59 do dia 13 de
outubro. Para os já matriculados, o prazo vai até 13 de novembro.
Para se candidatar é necessário ter participado de uma das
edições do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) a partir
de 2010, ter obtido no mínimo

450 pontos na média das cinco
provas do exame e não ter zerado a prova de redação. O interessado precisa ainda ter
renda mensal bruta de até três
salários mínimos por pessoa da
família.
A ocupação das vagas, segundo o Ministério da Educação, será feita de acordo com a
ordem de conclusão das inscrições. O candidato que precisar alterar informações depois da inscrição concluída no
sistema terá de cancelar e fazer
de novo o procedimento. Durante esse procedimento, a
mesma vaga escolhida anteriormente poderá ser ocupada
por outro candidato que concluir a inscrição antes. (Agência Brasil)

Justiça Federal manda
soltar acusados
de invadir celular
de Moro
O juiz Ricardo Soares Leite,
da 10ª Vara Federal de Brasília,
revogou na terça-feira, (29) a
prisão preventiva de Walter
Delgatti Neto e Thiago Eliezer,
acusados de terem invadido os
celulares de diversas autoridades no ano passado, incluindo
o do ex-juiz Sergio Moro, então
ministro da Justiça e Segurança Pública.
A decisão do magistrado foi
tomada após os dois réus conseguirem anular na segunda
instância, por razões processuais, todas as audiências já realizadas na ação penal. Desse
modo, o juiz entendeu que manter a prisão cautelar durante
todo o período da nova instrução criminal “acarretará inevitável excesso de prazo”.
A anulação das audiências
foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) a pedido da Defensoria
Pública, sob o argumento de que
nem todos os documentos relativos à denúncia no caso foram
anexados aos autos, o que teria
inviabilizado a defesa plena.
O magistrado destacou considerar o prazo da prisão excessivo mesmo que a demora na
instrução criminal tenha sido
em parte provocada por pedidos da própria defesa.
“Diante de tal situação, não
há outra alternativa a não ser
revogar a custódia preventiva
de Thiago Eliezer Martins Santos e de Walter Delgatti Neto e
fixar medidas cautelares diversas da prisão.
O juiz determinou que os
dois usem tornozeleira eletrônica e não mantenham contato en-

tre si ou com os demais réus ou
testemunhas. O magistrado ordenou ainda a “proibição absoluta de acessar endereços eletrônicos pela internet - inclusive com a utilização de smartphones -, redes sociais, aplicativos de mensagens”.
Ele autorizou a Polícia Federal a ingressar na residência dos
réus para fiscalizar aparelhos
eletrônicos e garantir a aplicação da medida.
Operação Spoofing
Delgatti Neto e Eliezer foram
presos na Operação Spoofing,
da Polícia Federal, que apurou
a invasão de celulares de autoridades. Segundo as investigações, os acusados teriam hackeado os aparelhos por meio de
uma brecha no aplicativo de
mensagens Telegram.
Em janeiro, ambos foram
denunciados pel o Ministério
Público Federal (MPF) junto com
outras cinco pessoas, entre elas,
o jornalista norte-americano
Glenn Greenwald, responsável
pelo site The Intercept Brasil, que
publicou parte das mensagens
extraídas dos celulares de Moro
e de procuradores envolvidos na
Operação Lava Jato. Foram apontados indícios dos crimes de organização criminosa, lavagem
de dinheiro e interceptação telefônica ilegal.
A parte da denúncia contra
o jornalista acabou rejeitada,
por força de uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF),
para quem ele estaria protegido
pela liberdade de imprensa.
(Agência Brasil)

Foi adiada para a próxima terça-feira (6) a instalação da Comissão Mista de Orçamento
(CMO). A decisão foi tomada por
causa da falta de consenso
quanto à presidência e a proporcionalidade das bancadas. O líder do Centrão, deputado Arthur
Lira (PP-PB), questionou o espaço do PROS e do PSC. Segundo o presidente do Congresso,
senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP), a decisão foi tomada para “evitar conflitos” e para
que as bancadas possam articular e chegar a um acordo. Ele
explicou que a divergência está

no método definido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
para a distribuição de vagas entre os deputados. Por esse critério, Pros e PSC ficariam sem
representação no colegiado. A
regra está respaldada nas consultorias da CMO e do Congresso Nacional, mas o presidente considerou legítimo o
questionamento.
A comissão é composta por
40 titulares, sendo 30 deputados
e 10 senadores escolhidos pelos líderes partidários. Após a
instalação, os parlamentares vão
eleger o presidente do colegia-

do, que deverá ser um deputado, seguindo a regra de alternância para ocupação do cargo
entre Câmara e Senado.
“De fato, a consultoria tem
um entendimento. Mas houve a
discordância de alguns deputados. Como a gente sabe que a
CMO funciona sempre buscando o consenso, pelo menos a
maioria para deliberar, para não
haver conflito, a gente adiou por
uma semana. Na próxima semana, vamos instalar a comissão.
Se não tiver esse entendimento
para votar por unanimidade o
presidente e os relatores da LDO

e da LOA, a gente vai para o
voto. Aí, quem tiver voto vai fazer o presidente”, adiantou Davi
Alcolumbre.
O colegiado é responsável
por debater e votar as leis orçamentárias para 2021 e deverá
funcionar de forma remota por
causa da pandemia. O relator da
proposta do orçamentária será
o senador Marcio Bittar (MDBAC), que terá como desafio de
apresentar um relatório com a
previsão de receitas e despesas
da União para o ano que vem,
impactado pela pandemia da covid-19. (Agência Brasil)

Bolsonaro diz que está aberto a
sugestões para recuperação da economia
O presidente Jair Bolsonaro
disse na terça-feira, (29) que o
governo está aberto a sugestões
dos líderes partidários para propostas que visem à recuperação
da economia e ao enfrentamento
dos problemas sociais que podem surgir a partir do próximo
ano. O estado de emergência em
razão da pandemia da covid-19
acaba em 31 de dezembro, assim
como o pagamento do auxílio
emergencial aos cidadãos mais
vulneráveis.
“O meu governo busca se
antecipar aos graves problemas
sociais que podem surgir em 2021,

caso nada se faça para atender a
essa massa que tudo, ou quase
tudo, perdeu. A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são
os trilhos da economia. Estamos
abertos a sugestões juntamente
com os líderes partidários”, escreveu em publicação nas redes
sociais.
Ontem (28), Bolsonaro anunciou o Renda Cidadã, novo programa de transferência de renda
do governo, que substituirá o
auxílio emergencial e o Bolsa Família, e será financiado com parte
dos recursos de pagamento de
precatórios e do Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
(Fundeb). A proposta foi acordada entre o governo e líderes da
base e deverá ser apresentada na
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo e
na PEC Emergencial, que tratam
da desindexação dos gastos públicos.
Por outro lado, o governo
ainda não alcançou o entendimento sobre o texto da reforma
tributária, que deve tratar sobre
a desoneração da folha de pagamento das empresas. Em decla-

rações recentes, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, defendeu a criação de “tributos alternativos” para compensar a desoneração da folha, que, para ele, é
necessária para a criação de empregos e renda para a população.
A primeira parte da proposta
de reforma tributária do governo
já está em tramitação e trata apenas da unificação de impostos
federais e estaduais em um futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A segunda parte, sobre
a desoneração da folha, ainda
depende de um acordo. (Agência Brasil)

Porto de Paranaguá descarrega
mais fertilizantes em menor tempo
Este ano, o tempo de espera
para os navios que chegam para
descarregar fertilizantes no Porto de Paranaguá está menor. De
janeiro a agosto, do anúncio da
chegada até a atracação, as embarcações aguardaram, em média,
cinco dias. Em 2019, essa espera
era de cerca de nove dias.
“Tempo menor de espera é
agilidade e agilidade significa
economia para toda a cadeia do
fertilizante”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz
Fernando Garcia.
Segundo ele, a redução do
tempo de espera em mais de 44%

é reflexo dos ajustes operacionais para atender a demanda crescente de fertilizante, alinhado
com o atendimento às demais
operações e segmentos atendidos nos portos paranaenses.
“Este ano, por exemplo, além
dos berços tradicionais que foram utilizados em 2019, mais três
foram disponibilizados para a
descarga dos fertilizantes. Isso
também contribui para a redução
do tempo de espera”, afirma.
Quase metade de tudo o que
os portos do Paraná importaram,
de janeiro a agosto, este ano, é
fertilizante. Foram 6,8 milhões de

toneladas de adubos, representando um aumento de 4,6%, em
relação ao volume importado no
mesmo período de 2019, 6,5 milhões de toneladas.
Cerca de 93,5% do volume de
fertilizantes descarregados nos
portos paranaenses são graneis
sólidos. O restante se divide entre graneis líquidos e os adubos
que chegam em contêineres.
De fertilizantes líquidos importados este ano, de janeiro a
agosto, foram 5.689 toneladas;
14% a mais que as 5.002 toneladas desembarcadas em 2019, no
mesmo período.

Em contêineres, este ano, foram 408.353 toneladas de fertilizantes importados. O volume é
42% maior que o que chegou
pelo modal no ano passado
(288.006 toneladas).
De janeiro a agosto, este ano,
13.035 contêineres carregados do
produto foram descarregados no
Porto de Paranaguá. Em 2019, nos
mesmos oito meses, eram 9.461
unidades.
Rússia, China, Canadá, Marrocos e Belarus são as cinco principais origens dos fertilizantes
que chegam pelos Portos do Paraná. (AENPR)

Reação do mercado a precatórios
foi alerta, diz secretário do Tesouro
A alta do dólar e a queda da
bolsa provocadas pelas discussões em torno da fonte de financiamento do Renda Cidadã representam um alerta do mercado, disse na terça-feira, (29) o secretário
do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Segundo ele, os investidores deram “um sinal muito claro”
sobre a proposta de usar parte de
recursos de precatórios (dívidas
reconhecidas em caráter definitivo pela Justiça) para custear o
futuro programa social.
Em entrevista para explicar o
déficit primário de R$ 96,1 bilhões em agosto, o secretário
afirmou que a sugestão do governo de usar parte dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
e de precatórios não representa
redução de gastos. Segundo ele,
a medida significa postergação

de pagamento.
“Essa foi uma solução política apresentada. Agora, cabe a
nós mostrar o que significa isso,
qual a repercussão dessa medida”, declarou Funchal.
O secretário disse que a queda da bolsa e a alta do dólar e da
curva de juros no mercado futuro refletem a avaliação do mercado sobre a ideia apresentada
na segunda-feira, (28).
“O mercado já deu um alerta.
Agentes econômicos em geral.
Tanto a proposta quanto os sinais emitidos pelo mercado têm
de ser levados em consideração
no debate daqui em diante", afirmou.
O secretário explicou que
qualquer novo programa público deve estar vinculado a uma
fonte de recursos. “Tecnicamente, para termos qualquer programa novo, a gente precisa olhar
para a qualidade dos gastos e

reduzir os gastos para acomodar um novo programa”, destacou.
Funchal reiterou a defesa do
teto de gastos como âncora fiscal para impedir o descontrole
dos gastos públicos no médio e
no longo prazo. Ele negou haver qualquer intenção por parte
da equipe econômica de aproveitar-se de brechas para driblar
a limitação. “Existe a percepção
de que o teto é baseado em credibilidade”, explicou.
Alegando não ter visto ainda o texto da proposta, o secretário evitou emitir um posicionamento oficial do Tesouro sobre
a sugestão de financiar o Renda
Cidadã com recursos do Fundeb
e com a limitação do pagamento
de precatórios, a cada ano, a 2%
das receitas correntes líquidas
do governo.
O projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 reser-

va R$ 54 bilhões para o pagamento de precatórios, mas, com
o limite de 2% das receitas líquidas, o governo desembolsaria
apenas R$ 16 bilhões no próximo ano. Os R$ 38 bilhões restantes seriam rolados para o futuro e usados para custear o
novo programa social que pretende substituir o Bolsa Família
e teria benefício médio de R$ 290
por mês.
Na avaliação do secretário
do Tesouro, a solução para superar o impasse em relação às
fontes de recursos para o Renda Brasil passa pelo debate com
o Tesouro e o mercado mostrando as limitações das propostas
apresentadas. “É importante o
processo por que a gente está
passando. Está sendo conturbado, mas é importante a sociedade estar junto e entender quais
são as alternativas”, declarou
Funchal. (Agência Brasil)
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CNPJ/MF nº 13.040.317/0001-01 – NIRE 35.224.921.931
Re-Ratificação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 03 de setembro de 2020
Data, hora e local: 24/09/2020, às 13h00, na sede social, na Rua São Tomé, nº 86, 19º andar, conjunto 191, sala “B”,
São Paulo-SP. Convocação e presença: Dispensada, face a presença de quotistas representando a totalidade do capital
social. Mesa: Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho – Presidente; Claudia Neder – Secretária. Ordem do Dia: Exame, (a)
re-ratificação de parte das decisões da AGO realizada em 03-09-2020, (b) discussão e votação das demonstrações
financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, (c) a deliberação sobre o desistência da cessão e transferência das quotas de empresa controlada e (d) deliberação sobre a desistência da redução do
capital social. Deliberações: Os quotistas, por unanimidade de votos dos presentes aprovam: (i) Nos termos do § 1º, do
artigo 130, da Lei das S.A. a redação da ata na forma sumária; (ii) O Relatório de Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais encerrado em 31.12.2018 e 31.12.2019; (iii) A desistência
da cessão e transferência da totalidade de 1.080.162 quotas de participação no capital social da empresa Lakeshore
Advisory Partners Consultoria Ltda, CNPJ 12.349.622/0001-09 deliberada anteriormente na AGO de 03/09/2020; (iv)
A desistência da redução do capital social deliberada anteriormente na AGO de 03/09/2020. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Quotistas: Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho e Claudia Neder.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho – Presidente;
Claudia Neder – Secretária. Quotistas: Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho, Claudia Neder.
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