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Lewandowski autoriza estados a
vacinar adolescentes contra covid-19

OMS escolhe Fiocruz para
produção de vacinas contra

covid-19
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Comercial
Compra:   5,28
Venda:       5,28

Turismo
Compra:   5,32
Venda:       5,45

Compra:   6,19
Venda:       6,19

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

13º C

Quarta: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite
ocorrem pancadas
de chuva.

Previsão do Tempo

Esporte

Palestra de Bernardinho abre Liga
NESCAU® Summit nesta quarta
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Técnico Bernardinho

Com palestra do técnico
Bernardinho, debate com a
participação da ponteira Fe
Garay, do nadador paratleta
Daniel Dias, da ex-jogadora
de vôlei Ana Moser, da psicó-
loga e educadora Katia Rubio
e mediação da narradora es-
portiva Renata Silveira, o
Liga NESCAU® Summit co-
meça nesta quarta-feira (22).
O congresso digital é ao vivo,
gratuito, começa às 19h, no
www.liganescau.com.br e as
inscrições ainda podem ser
feitas no site do evento.

Liga NESCAU® Summit
nasce com o desafio de ser
uma ferramenta de capacita-
ção dedicada aos profissio-
nais de educação física. O

tema central da programação de
abertura do congresso é a “cons-
trução de uma geração mais con-
fiante por meio do esporte”. Ao
longo de todas as quartas-feiras,
até 3 de novembro, o congresso
digital foi desenhado para trazer
conteúdos exclusivos, desde pa-
lestras e entrevistas com gran-
des nomes do esporte e da edu-
cação, debates sobre diferentes
pontos do trabalho do educador
físico, vivências práticas com
atividades, tanto no ambiente fí-
sico como no digital, entre ou-
tros temas.

Além de nomes consagra-
dos do esporte brasileiro esco-
lhidos para a abertura do Sum-
mit, o congresso já tem confir-
mados os embaixadores da mar-

ca - a ginasta Flavinha Saraiva,
a nadadora Etiene Medeiros, a
corredora paratleta Verônica
Hipólito, o ex-jogador de fut-
sal Falcão, o armador do bas-
quete Yago -, o treinador Lui-
zomar de Moura, o ex-nadador
Gustavo Borges, a ex-jogadora
de basquete Magic Paula, a ex-
jogadora de vôlei Jackie Silva,
entre outras surpresas.

Em tempos de educação no
modelo à distância, o Summit
terá também dicas de produtores
de conteúdo digital e das princi-
pais plataformas de redes soci-
ais. O evento também contará
com profissionais da dança,
como Carlinhos de Jesus e Ana
Botafogo, e empresários ligados
ao esporte, como o head da NBA

Brasil, Rodrigo Vicentini.
Para conduzir todos os deba-

tes, entrevistas e as mesas-re-
dondas, Renata Silveira foi es-
colhida. A profissional é for-
mada em educação física, com
pós-gradução em jornalismo
esportivo. Renata é a primeira
mulher a narrar um jogo de fu-
tebol no Grupo Globo.

Congresso com certifica-
ção - Além de profissionais da
área, estudantes de educação
física também podem partici-
par do Summit. Todos os ins-
critos estarão habilitados a re-
ceber certificação emitidas
pelo Instituto Esporte & Edu-
cação (IEE), comandado por
Ana Moser, curadora do con-
gresso, desde que cumpridas
as exigências básicas, como
carga horária mínima.

Stock Car: recordes, chegada espetacular, festa
e novo líder do campeonato

Disputada no anel externo
do traçado de Goiânia, a nona
etapa da Stock Car Pro Series
teve pelo menos dois grandes
nomes: Ricardo Maurício, pri-
meiro a vencer as duas provas
de uma etapa desde a estreia
deste formato, em 2014, e
Gabriel Casagrande, piloto da
nova geração que desde o iní-
cio do ano duela com o tri-
campeão Daniel Serra pela li-
derança e que, no domingo
(19), assumiu a ponta da tabe-
la pela primeira vez em sua
carreira na categoria.

Vale destacar também Thi-
ago Camilo, que perdeu a vi-
tória para Maurício por apenas
0s010 (dez milésimos), o
equivalente a apenas 50 centí-
metros de pista (isso depois de

terem competido durante 75 km
de prova). Foi a chegada mais
apertada da história da Stock Car.

No domingo Ricardo Maurí-
cio cravou outro recorde: é o úni-
co piloto da temporada com
100% de aproveitamento. Com
seu Chevrolet Cruze, o atual cam-
peão cravou a pole (conquistan-
do dois pontos), venceu a Corri-
da 01 (30 pontos) e também a
prova complementar (24), tota-
lizando 56 pontos. Até então, o
maior pontuador vinha sendo
Rubens Barrichello, com 92%
(52 pontos) na quarta etapa, Ve-
locitta.

Brigas paralelas – Na primei-
ra prova, Ricardinho largou da
pole e manteve um ritmo superi-
or até o final, vencendo depois
de disputas com Allam Khodair

(Cruze) e Ricardo Zonta (Toyo-
ta Corolla), que completaram o
pódio nessa ordem. Paralelamen-
te, o líder do campeonato Dani-
el Serra e o vice Gabriel Casa-
grande travavam uma disputa par-
ticular pela ponta da tabela, mas
ambos com muita dificuldade.
Casagrande chegou em 14º, um
resultado modesto, mas Serra fi-
cou ainda mais atrás: terminou
em 18º, o que fez a diferença
entre eles cair de seis para dois
pontos a favor do tricampeão.

Todos sabiam que na segun-
da corrida a dupla deveria deci-
dir quem sairia de Goiânia na
frente da classificação. E foi o
que aconteceu: enquanto Casa-
grande escalou do 14º lugar para
o terceiro, Serra levou uma bati-
da nas primeiras voltas e abando-

nou uma corrida pela primeira
vez na temporada. Com isso, o
campeonato passou a ter em Ca-
sagrande o novo líder, com 16 de
vantagem sobre o Daniel Serra.

Margem intangível – Ricar-
do Maurício venceu a segunda
prova em uma chegada no míni-
mo espetacular, com ele e Thia-
go Camilo ultrapassando o então
líder Gabriel Casagrande já na
reta de chegada – e ambos deci-
dindo a vitória pela intangível
margem equivalente a um déci-
mo do tempo necessário para
uma piscada de olhos.

A vitória da segunda prova do
dia foi especialmente festiva para
a Stock Car: ela marcou a corri-
da número 500 da Chevrolet,
marca fundadora da categoria que
permanece como a maior vence-

dora da principal categoria do
Brasil. Os resultados do final
de semana recolocaram Ricar-
do Maurício na briga direta
pelo título. Com uma vitória na
etapa de sábado e as duas des-
te domingo (cada etapa tem
duas largadas), ele subiu do
décimo para o quarto lugar,
passando a somar 231 pontos.
Rubens Barrichello é o tercei-
ro colocado, com três pontos
a mais.

A Stock Car Pro Series pre-
vê para este ano mais três eta-
pas, ou seja, seis largadas, com
um total de 168 pontos em
jogo – deixando a disputa pelo
título totalmente em aberto. O
próximo compromisso será no
dia 24 de outubro, no Velocit-
tá, valendo pela 10ª etapa.

Talibã nomeia
comandantes
radicais para
postos-chave

no Afeganistão
Os governantes afegãos do

Talibã anunciaram vários car-
gos de primeiro escalão na ter-
ça-feira (21), nomeando dois
comandantes veteranos dos
campos de batalha saídos do
reduto do movimento no sul do
país como vice-ministros de
pastas importantes.

Zabihullah Mujahid, o prin-
cipal porta-voz do Talibã, dis-
se que o mulá Abdul Qayyum
Zakir será vice-ministro da
Defesa e que Sadr Ibrahim as-
sumirá como vice-ministro do
Interior.

Acreditava-se que os dois
ocupariam posições de desta-
que no novo governo, mas ne-
nhum deles constava da lista
principal de ministros anunci-
ada neste mês.

Relatórios da Organização
das Nações Unidas (ONU) si-
tuaram ambos entre os coman-
dantes guerreiros leais ao mulá
Akhtar Mansour, ex-líder do
Talibã, que estavam pressio-
nando a liderança a intensificar
a guerra contra o governo apoi-
ado pelo ocidente.

As nomeações aumentam a
lista de radicais no principal
grupo de ministros, que inclui
figuras como Sirajuddin Ha-
qqani, chefe da rede militante
Haqqani, acusada de uma série
de ataques contra alvos civis.

Mas as nomeações também
parecem refletir uma preocu-
pação do Talibã de garantir a
unidade, equilibrando as dife-
renças regionais e pessoais que
vêm à tona enquanto o movi-
mento faz a transição dos tem-
pos de guerra a governo de tem-
pos de paz.

De acordo com relatório de
junho do Conselho de Seguran-
ça da ONU, Zakir e Sadr co-
mandaram forças que tradici-
onalmente operavam em vári-
as províncias, e seu poder e in-
dependência fizeram a lideran-
ça temer tensões a respeito da
lealdade de certos grupos.
(Agencia Brasil)
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo
Lewandowski decidiu na ter-
ça-feira (21) que estados e
municípios têm competência
para decidir sobre a vacinação
de adolescentes maiores de 12
anos contra a covid-19. O mi-
nistro atendeu ao pedido de
liminar de diversos partidos
para retomada da imunização
após a decisão do Ministério da

Saúde de recomendar a sus-
pensão da aplicação para essa
faixa etária.

Lewandowski entendeu
que a decisão da pasta não tem
amparo em evidências acadê-
micas e critérios estabelecidos
por organizações e entidades
internacionais e nacionais. O
único imunizante autorizado
para aplicação em adolescen-
tes é o da Pfizer.   Página 6

Brasil quer atrair mais
investimentos privados, diz

presidente na ONU
O presidente Jair Bolsona-

ro disse, na terça-feira (21), ao
abrir a sessão de debates da 76ª
Assembleia Geral das Nações
Unidas (ONU), que o Brasil
está trabalhando na atração de
investimentos da iniciativa pri-
vada e que possui “tudo o que
investidor procura: um grande
mercado consumidor, excelen-
tes ativos, tradição de respeito
a contratos e confiança no nos-
so governo”.

O presidente Bolsonaro dis-

se que o país está promovendo o
modal ferroviário e outras ações
dentro do seu programa de par-
ceria de investimentos, e que já
foram firmados mais de US$ 6
bilhões em contratos privados
para novas ferrovias. O presiden-
te lembrou que em agosto o go-
verno também instituiu um novo
marco legal para o setor, permi-
tindo que a construção de novas
ferrovias seja feita por meio de
uma autorização simplificada.
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Governo de São Paulo
retoma obra de R$ 1,5 bi da

Rodovia dos Tamoios

Aluguel novo em São Paulo
tem alta de 1,40%

em 12 meses
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O Governador de São Paulo
João Doria prestou, na terça-
feira (21), uma homenagem aos
atletas paralímpicos do estado
de São Paulo que representa-
ram o Brasil durante os Jogos
Paralímpicos em Tóquio. Doria
também realizou o lançamento
do programa “Cidade Acessí-
vel”, que prevê parcerias entre
as prefeituras e o Governo de
SP para aquisição de equipa-
mentos e desenvolvimento de
obras que promovam a inclusão
e a acessibilidade. O Estado fará
um investimento total de R$
110 milhões no novo programa.

“Quero cumprimentar a to-
dos, medalhistas e não meda-
lhistas, porque todos represen-
taram o melhor do esporte pa-
ralímpico de São Paulo e do
Brasil. Todos são medalhistas

para nós. Todos são campeões”,
destacou Doria. E além da ho-
menagem, nós também estabe-
lecemos aqui políticas públi-
cas. O maior investimento já
realizado aqui no Estado de SP,
em qualquer tempo, no apoio
aos programas para as pessoas
com deficiência. São mais de
R$ 100 milhões em investi-
mentos”, completou.

Durante a cerimônia, 130
pessoas entre atletas e comis-
são técnica da Delegação Para-
límpica Brasileira receberam a
Medalha de Homenagem Es-
portiva do Estado de São Pau-
lo. A homenagem aconteceu no
Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência, comemorado
na terça-feira (21).

Dos 259 atletas que fizeram
parte da Delegação, 136 são

nascidos ou vivem no Estado de
São Paulo. Dos atletas paulis-
tas, 48 garantiram medalhas
para o Brasil, que ficou em 7º
lugar no ranking mundial. Os
bons resultados alcançados por
eles contribuíram para que o
país chegasse à marca de me-
lhor campanha em toda a histó-
ria do Jogos Paralímpicos.

Cidade Acessível
O programa Cidade Acessí-

vel será desenvolvido por meio
de parceria entre as secretarias
de Direitos da Pessoa com De-
ficiência e de Desenvolvimen-
to Regional. Ele prevê investi-
mentos do Governo de SP nas
áreas de esportes, lazer, infra-
estrutura, educação e acessibi-
lidade, de forma que os muni-
cípios paulistas tornem-se mais
inclusivos.

Os recursos serão aplicados
em novos projetos de academi-
as adaptadas e na aquisição de
equipamentos como cadeiras
anfíbias para acesso de pessoas
com deficiência ao mar, cadei-
ras de trilha adaptadas e kits de
tecnologia assistivas para alu-
nos com deficiência visual da
rede regular de ensino. O pro-
grama também prevê a realiza-
ção de convênios entre a SDR
e os municípios para serviços
de acessibilidade e adequação
de calçadas.

As prefeituras já podem
aderir ao programa, de forma
celebrar os convênios e rece-
ber os equipamentos. Como
contrapartida, o município deve
contar com Conselho Munici-
pal da Pessoa com Deficiência
formado e ativo.

Carteira de vacinação tem mais de
1,3 mi de acessos no início de setembro

Com o avanço da vacinação
em São Paulo e a retomada das
atividades sociais e comerciais,
alguns estabelecimentos passa-
ram a solicitar a apresentação de
um comprovante da imunização
contra a Covid-19, o chamado
“passaporte da vacina”. De forma
prática, gratuita e segura, o do-
cumento pode ser emitido pelo
aplicativo Poupatempo Digital,
que registrou, entre os dias 1 e
15 de setembro, 1,3 milhão de
acessos à carteira de vacinação.

Os dados do mês apontam
um aumento expressivo na pro-
cura pelo comprovante que,
além de oficial, respeita todas as
práticas de segurança previstas
na Lei Geral de Proteção de Da-

dos (LGPD). Em agosto, por
exemplo, foram cerca de 1,2
milhão de acessos na carteira de
vacinação em todo o mês. Em
2021, os acessos ultrapassam os
3 milhões.

No app, onde estão reunidos
em um único lugar os serviços
públicos do Estado, os cidadãos
de todos os 645 municípios pau-
listas podem obter a versão di-
gital da carteira de vacinação,
para comprovar a imunização
com a primeira e segunda dose.

“Temos registrado um au-
mento significativo nos acessos
à carteira de vacinação pelo Pou-
patempo Digital, documento
oficial e importantíssimo que
comprova a imunização. O apli-

cativo facilita o acesso à versão
digital, que se tornou o passapor-
te dos dias de hoje”, explica
Murilo Macedo, diretor da Pro-
desp – empresa de Tecnologia
do Governo de São Paulo que
administra o Poupatempo.

O banco de dados do Estado,
com as doses aplicadas pelos
municípios e registradas na pla-
taforma VaciVida, ficam armaze-
nados no Data Center da Prodesp,
empresa de Tecnologia do Go-
verno de São Paulo, responsável
pela administração do programa
Poupatempo, e só são encami-
nhados ao Governo Federal para
abastecer o sistema do Ministé-
rio da Saúde.

Apenas o Poupatempo Digi-

tal disponibiliza, atualmente, 130
opções que podem ser acessa-
das na palma da mão, em qual-
quer hora do dia. Entre as funci-
onalidades da vacinação, estão a
de pré-cadastro, acesso à cartei-
ra digital e o certificado de va-
cinação.

Baixando o aplicativo, dispo-
nível gratuitamente tanto na
Google Play quanto na App Sto-
re, o usuário pode acessar as
mesmas informações descritas
no documento físico, entregue
no posto, no momento na vaci-
nação. O app permite ainda vali-
dar o certificado de vacinação,
através do QR Code ou do códi-
go do certificado, ambos conti-
dos na versão digital da carteira.

O Estado de São Paulo re-
gistrou na terça-feira (21) me-
nos de 5 mil pacientes com
COVID-19 internados. É a pri-
meira vez desde o início da
pandemia, em 2020, que esta
marca foi registrada. Hoje, são
4.968 internados, somando
2.548 em enfermarias e 2.420
em leitos de Terapia Intensiva.

No pico da segunda onda, o
total foi seis vezes maior, ul-
trapassando 31 mil hospitaliza-
dos. Somente em UTI, o Esta-
do chegou a ter mais de 13 mil
internados, além de 18 mil em
leitos clínicos.

As taxas de ocupação dos

SP tem o menor número de
internações por Covid-19

desde o início da pandemia
leitos de UTI chegaram a ultra-
passar 92% no momento de
maior demanda, mas hoje é de
31,7% no estado e de 37,9%
na Grande São Paulo.

As contínuas quedas são re-
flexo do avanço da campanha de
vacinação contra COVID-19 e
das estratégias de prevenção e
enfrentamento da doença.

O balanço acumulado da pan-
demia totaliza 4.352.832 casos,
sendo que 4.133.677 pessoas ti-
veram a doença e já estão recu-
peradas, incluindo 447.578 que
foram internadas e receberam
alta hospitalar. Houve 148.295
mortes pela doença.

Seminário debate boas práticas de
sustentabilidade nas Etecs

Ideias sustentáveis adotadas
nas Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) e cases do setor indus-
trial, com foco no uso inteligen-
te de recursos naturais e na pre-
servação do meio ambiente, se-
rão apresentados na oitava edição
do Seminário Boas Práticas de
Sustentabilidade. Organizado
pelo Centro Paula Souza (CPS),
o evento online será realizado nos
dias 7 e 8 de outubro, com intui-
to de estimular a troca de experi-
ências com instituições nacionais
e internacionais, bem como apro-
ximar escolas e empresas.

O público-alvo são professo-
res e estudantes de Etecs e Fa-
culdades de Tecnologia (Fatecs),
além da comunidade em geral. A

transmissão será feita pelo canal
da Unidade do Ensino Médio e
Técnico (Cetec) no Youtube.
Docentes interessados na emis-
são de certificado podem fazer a
inscrição até quinta-feira (23) no
Portal do Participante.

“Os participantes poderão
conhecer o potencial das Etecs
na busca por soluções sustentá-
veis e também o que as empre-
sas estão fazendo para identifi-
car oportunidades e tendências
de inovação”, explica a coorde-
nadora de projetos da Cetec De-
nise Moreira dos Santos. “São
exemplos que podem servir de
inspiração para que novas pro-
postas sejam desenvolvidas em
sala de aula”, afirma.

A programação terá início
com o case Caminho para o fu-
turo da Energia Limpa – Clean
Energy, apresentado por Debo-
ra Brito dos Santos, da empresa
Risktec Solutions TUV Rhein-
land Group, sediada no Texas.
Em seguida, serão apresentados
o cenário atual do desenvolvi-
mento sustentável com Paulo
Azevedo, professor da Faculda-
de de Saúde Pública da Univer-
sidade de São Paulo (USP), e o
potencial dos biodigestores de
baixo custo, com Ricardo Olia-
ni, da Biomovement Ambiental.
Por fim, haverá um tour pelo pro-
jeto de piscicultura da Etec de
Monte Aprazível.

No segundo dia serão abor-

dados recursos didáticos e lúdi-
cos no ensino de temas ligados
ao meio ambiente com Isabel
Alves, professora da Universida-
de Autônoma de Barcelona.
Também estão previstas apre-
sentações de projetos sustentá-
veis da Braskem e do Instituto
Niltex, com Jorge Soto e Nilton
Jorge Del Zotto. Já Telines Ba-
sílio do Nascimento Jr., da Co-
operativa de Trabalho e Produ-
ção, debaterá sobre Beneficia-
mentos de materiais recicláveis.
Ao final do encontro, os inter-
nautas participarão de uma visi-
ta virtual em que poderão conhe-
cer o projeto de meliponicultu-
ra da Etec Prof. Urias Ferreira,
de Jaú. (Agencia Brasil)

O Governador João Doria
acompanhou, na manhã de terça-
feira (21), a retomada das obras
para a conclusão dos contornos
da Rodovia dos Tamoios (SP-
99) em Caraguatatuba e São Se-
bastião. Os serviços terão início
graças a acordo firmado entre o
Governo de SP e a Concessio-
nária Tamoios, que fará a execu-
ção do projeto. A retomada pre-
vê investimentos de R$ 1,5 bi-
lhão e geração de até 2 mil no-
vos empregos diretos no Lito-
ral Norte.

“Essa é uma das obras de mai-
or investimento do Governo do
Estado de São Paulo. Estamos
aqui fazendo um investimento de
R$1,5 bilhão”, destacou Doria.
“Um dos trechos vai ligar Cara-
guatatuba a Ubatuba e, o outro,
Caraguá a São Sebastião. Além do
escoamento da produção e das
melhorias para o Porto de São
Sebastião, vamos lembrar que o
turismo é a essência dessa re-
gião. Com esta obra sendo exe-
cutada, muito em breve teremos
mais segurança, confiança e au-
mento do turismo”, destacou.

O projeto dos contornos pos-
sui um total de 33,9 quilômetros
de extensão e significa mais se-
gurança viária em um novo cor-
redor logístico para o Porto de

Governo de SP retoma obra de
R$ 1,5 bi da Rodovia dos Tamoios

São Sebastião e os polos de tu-
rismo do Litoral Norte. Os tra-
balhos envolvem serviços de
complementação da construção
de 46 obras de arte especiais –
entre pontes e viadutos, seis con-
juntos de túneis, além da ligação
do Contorno Sul com a rodovia
SP-055.

Com a conclusão das obras,
será possível agilizar o escoa-
mento dos polos de agronegóci-
os, produção siderúrgicas, má-
quinas e equipamentos para o
Porto de São Sebastião, já que
caminhões e carretas farão o
acesso sem a necessidade de
adentrarem no viário municipal.
O investimento ainda contribui-
rá para impulsionar o desenvol-
vimento socioeconômico da re-
gião, incrementar o turismo e
gerar novos postos de trabalho e
renda, beneficiando diretamente
mais de 249 mil habitantes nos
municípios de Caraguatatuba, São
Sebastião e Ilhabela.

“A conclusão dos Contornos
da Tamoios representa um ganho
enorme para todo o sistema lo-
gístico de São Paulo, e será ca-
paz de dar um salto no desenvol-
vimento econômico do nosso
país. Uma obra moderna, que vai
impactar positivamente o mo-
mento presente e as futuras ge-

rações” afirma João Octaviano
Machado Neto, secretário esta-
dual de Logística e Transportes.

O trecho Caraguatatuba sen-
tido Ubatuba, primeira parte do
empreendimento, passará por
novas intervenções de comple-
mentação de obra de arte e pavi-
mentação. Este ponto encontra-
se 80% concluído. O prazo para
conclusão total é o primeiro tri-
mestre de 2022.

Já o segundo trecho, entre
Caraguatatuba e São Sebastião,
hoje com 60% de execução, re-
ceberá obras de construção de
acessos ao Porto de São Sebas-
tião. A entrega está prevista para
o fim de 2023. Para acelerar o
ritmo, as obras dos dois trechos
serão tocadas em 17 frentes de
trabalho simultâneas.

O novo cronograma foi defi-
nido após negociação da Secre-
taria de Logística e Transporte-
SLT, da Secretaria de Governo e
da Agência Reguladora de Trans-
portes (ARTESP) com a Conces-
sionária Tamoios, que já executa
serviços de duplicação no trecho
em serra da Rodovia dos Tamoi-
os – a serem finalizados em fe-
vereiro de 2022.

O acordo foi oficializado no
último dia 27 de agosto, no Pa-
lácio dos Bandeirantes, quando

o Governo de SP assinou o con-
trato para a incorporação e re-
tomada das obras dos contornos
pela concessionária. Os serviços
haviam sido paralisados em
2018, na gestão anterior, e os
atuais entendimentos destrava-
ram a obra.

“Com os veículos pesados
circulando pelo anel viário, have-
rá a separação do trânsito urbano
local e de longa distância, o que
vai diminuir o gargalo, principal-
mente durante a alta temporada.
Além disso, a finalização da obra
reduzirá o número de acidentes
e estimulará o desenvolvimento,
atraindo mais empresas para a
região”, destacou Milton Perso-
li, diretor-geral da ARTESP.

Os usuários da Tamoios vão
poder acompanhar de perto o pas-
so-a-passo das obras, por meio de
uma Ouvidoria específica, para
esclarecer dúvidas e receber su-
gestões de quem mais transita
pela rodovia. A Ouvidoria pode
ser acessada pelo e-mail:
ouvidoria@concessionariatamoios.com.br
ou pelo telefone, de segunda a
quinta-feira, das 8h às 18h, e às
sextas-feiras, das 8h às 17h, atra-
vés do número (12) 3924-1197.
Em caso de emergência, o 0800-
545-0000 também estará à dis-
posição da população.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador-presidente Milton Leite se prepara pra se tornar ain-

da mais poderoso, uma vez que so DEM (ex-PFL) vai se fundir ao
PSL. No Parlamento paulistano o ‘novo’ partido poderá - em tese
- se tornar quem vai ter a maior bancada

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes deve tá cumprimentando desde já o ex-Presi-

dente da República Michel Temer, que amanhã completará 81 de
idade. Vale lembrar que o PSDB nasceu em 1988, porque o então
governador (SP) Quércia dominava o MDB

.
ASSSEMBLEIA (São Paulo)
Fusão do DEM (ex-PFL) com o PSL - que de nano virou giga

ao final das eleições 2018 - pode fazer - em tese - com que o
‘novo’ partido se torne a maior bancada na ALESP, porque a ‘ja-
nela da infidelidade’ vai abir até final de março 2022

.
GOVERNO (São Paulo)
Novato político, porém veterano comunicador e publicitário,

João Doria tá tomando todos os cuidados pra não ser “Cristiani-
zado” já nas prévias, por Aécio Neves, como rolou em 2006 e
2018 nas candidaturas Presidenciais do Alckmin

.
CONGRESSO (Brasil)
Deu ruim pra alguns membros da CPI ‘das Covids’, que pro-

vocaram o ministro-chefe da Controladoria da União, Wagner
Rosário. O crime do jovem foi contradizer acusações e por fim
dizer que Simone Tebet (MDB) “perdeu o controle”

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (ainda sem partido) participou pela 3ª vez da

Assembleia geral da ONU. Pela 1ª vez, deu um show de Comuni-
cação, usando de simplicidade e objetividade diplomáticas. Deve
faturar ao comemorar 1000 dias de governo

.
PARTIDOS (Brasil)
Conforme antecipado nesta coluna, o ex-deputado (ALESP)

Adilson Barroso foi afastado da direção do Patriota e de todos os
cargos que poderia ocupar. Em tempo : Ovasco Roma nunca fe-
chou as portas pra filiação da família Bolsonaro ...

.
(Brasil)
... Enquanto a deputada federal (SP) Tabata Amaral sai do PDT

(ex-Brizolista agora do Ciro Gomes) e vai pro PSB do Márcio
França em São Paulo, o comunicador (tv) Datena segue no aguar-
do de que o partido o aceite como ele é. E ponto

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992 e colunista de política na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site  cesarneto.com
recebeu Medalha Anchieta da Câmara Municipal (São Paulo) e
Colar de Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa (São Paulo)

.
Twitter  @cesarnetoreal



Estimativa de inadimplência do
varejo em setembro fica em 4,06%

QUARTA-FEIRA, 22 DE  SETEMBRO DE 2021 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

Guterres pede
cooperação e diz que

mundo nunca enfrentou
tanta ameaça

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres, afirmou na terça-feira (21) que o mundo nun-
ca enfrentou tantas ameaças, como destruição da paz, desconfi-
ança ou alterações climáticas e pediu cooperação entre os paí-
ses presentes à abertura da assembleia geral da ONU.

Um dos pontos mais altos para a diplomacia internacional, a
assembleia começou em Nova Iorque com o discurso de Guter-
res, na presença de mais de 100 chefes de Estado e de Governo e
representações diplomáticas de todos os 193 Estados-membros
da organização.

Segundo o secretário-geral da ONU, “o mundo nunca esteve
tão ameaçado”, com seis grandes temas de divisão: assalto à paz
em todo o mundo, alterações climáticas, fosso entre ricos e po-
bres, desigualdade de gênero, divisão tecnológica ou digital e
divisão geracional.

Grande parte dos problemas advém da decorrente pandemia
de covid-19, que tem criado e exagerado as desigualdades soci-
ais e econômicas no mundo, mas o secretário-geral destacou outra
“doença contagiosa”: a desconfiança em vários níveis - sejam as
teorias da conspiração que entram em contradição com a ciên-
cia, a população sem confiança nos seus governos ou ainda a fal-
ta de cooperação entre países em temas que necessariamente
dependem do multilateralismo.

Guterres classificou como “obscenidade” e grande “falha éti-
ca” global o fato de as vacinas não serem distribuídas de forma
uniforme no mundo, devido à “tragédia de falta de vontade políti-
ca e egoísmo”.

“Em vez do caminho da solidariedade, estamos num caminho
sem fim para a destruição”, lamentou Guterres, que também de-
clarou que a “interdependência tem de ser a lógica do século 21”.

O chefe da ONU lembrou aos líderes que “as promessas não
valem nada se as pessoas não virem os resultados no seu dia a
dia” e, pelo contrário, se depararem com violações dos direitos
humanos, corrupção ou um futuro sem grandes oportunidades.

Os “impulsos mais obscuros da humanidade” surgem com
essa constante falta de resultados para uma situação com mais
esperança, considerou Guterres.

A defesa da “supremacia cultural, do domínio ideológico, da
misoginia violenta ou dos ataques aos mais vulneráveis, incluin-
do refugiados e migrantes”.

O ex-primeiro-ministro português destacou que a paz e o res-
peito pelos direitos humanos estão faltando nos mais graves ca-
sos, como o do Afeganistão, da Etiópia, de Myanmar, do Sahel,
Iêmen, da Líbia, Síria e ainda do Haiti, e muitos outros locais
onde “tantos foram deixados para trás”.

Outra das grandes preocupações internacionais é a divisão
que se cria entre dois grandes poderes, um tema que, apesar de
Guterres não nomear, é recorrente nos discursos dos últimos
anos — Estados Unidos e China podem criar um problema “mui-
to menos previsível e muito mais perigoso do que a Guerra Fria”,
disse o secretário-geral.

“Temo que o nosso mundo esteja a se arrastar para dois con-
juntos diferentes de regras econômicas, comerciais, financeiras
e tecnológicas, duas abordagens divergentes no desenvolvimen-
to da inteligência artificial - e, em última análise, duas estratégi-
as militares e geopolíticas diferentes”, acrescentou..

Em nível de alterações climáticas, Guterres lembrou muitos
dos apelos já conhecidos, como a transição para energias renová-
veis, redução da utilização dos combustíveis fósseis e carvão, mais
impostos e menos subsídios sobre recursos naturais poluentes.

A grande diferença económica entre Estados é visível como
efeito da pandemia de covid-19, agora que “as economias avan-
çadas estão a investir quase 28% do seu Produto Interno Bruto
na recuperação econômica”, uma média que cai para 6,5% nos
países de renda média e “para 1,8% nos países menos desenvol-
vidos”, disse o secretário.

As previsões do Fundo Monetário Internacional indicam que
nos próximos cinco anos o crescimento económico per capita na
África subsaariana seja 75% menor do que no resto do mundo.

No discurso, Guterres renovou o apelo para a reforma da ar-
quitetura da dívida internacional, que a torne mais equitativa, e
para a reforma dos sistemas de impostos em todo o mundo, para
prevenir evasão fiscal, lavagem de dinheiro ou outros fluxos fi-
nanceiros ilícitos.

Ele lembrou também os efeitos negativos da desigualdade de
gênero e apelou por sociedades com “representação mais igual”,
que são, consequentemente, “mais estáveis e pacíficas”.

“A igualdade das mulheres é essencialmente uma questão de
poder. Devemos transformar urgentemente o nosso mundo, do-
minado pelos homens, e mudar o equilíbrio de poder, para resol-
ver os problemas mais desafiadores de nossa época”, conside-
rou o ex-alto comissário das Nações Unidas para Refugiados.

O acesso à internet tem de se tornar um direito humano, de-
fendeu Guterres. Ele afirmou que até 2030 todo o mundo deve-
ria estar ligado à internet, mas com estratégias para combater o
armazenamento de dados pessoais que estão sendo usados co-
mercialmente para lucros corporativos, ou ainda pelos governos
para “controlar ou manipular comportamentos, violando direitos
individuais ou de grupo e debilitando democracias”.

Para as cerca de 11 bilhões de pessoas que se estima que
deverão nascer até o fim do século, são necessários mecanis-
mos para dar mais voz aos jovens, para garantir educação de qua-
lidade e para dar mais poder àqueles que serão herdeiros do mundo
de hoje.

A esperança ainda existe, mas necessita que “todos façam a
sua parte” sem demora, com cooperação global e um multilate-
ralismo renovado, concluiu o secretário. (Agencia Brasil)

A estimativa de inadimplên-
cia do setor de varejo para setem-
bro ficou em 4,06%. O resulta-
do é 0,04 ponto percentual me-
nor do que o índice efetivamente
registrado em julho (4,1%). A
previsão para setembro é uma
média entre os índices mínimos
e máximos estimados para os
atrasos de pagamento de crédito
com recursos livres, que ficaram
entre 3,79% e 4,32%. Os dados
são do Instituto Brasileiro de

Executivos de Varejo e Mercado
de Consumo (Ibevar).

A inadimplência para pesso-
as físicas com recursos livres
mede todas as operações com
parcelas com mais de 90 dias de
atraso, com exceção das vincu-
ladas a recursos do Banco Naci-
onal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) ou ou-
tras fontes de dinheiro público.

Para o presidente do Ibevar,
Claudio Felisoni de Angelo, a

redução do índice reflete o ce-
nário econômico com alta da
inflação e do desemprego, com
os consumidores cortando gas-
tos. Por conta da crise política,
econômica e sanitária no Brasil,
em conjunto com a desvaloriza-
ção do real e aumento da infla-
ção, os preços dos produtos e
mercadorias acabaram subindo
bastante nos últimos tempos e,
por isso, muitas pessoas tiveram
que cortar gastos ou poupar o

dinheiro para pagar suas contas”,
ressaltou.

Angelo acredita que nos pró-
ximos meses alguns segmentos
do varejo devam sofrer com a
retração econômica. “Algumas
categorias do varejo devem apre-
sentar queda acentuada em sua
comercialização, como de ma-
teriais de construção, móveis e
eletrodomésticos, livros, jor-
nais e revistas e entre outros”,
acrescentou. (Agencia Brasil)

Conselho do Golfo decide não impor
salvaguarda sobre importação de aço
O Conselho de Cooperação

do Golfo (CCG) concluiu inves-
tigação de salvaguardas relativas
à importação de produtos de aço
e decidiu não aplicar medidas
contra o Brasil. A informação foi
confirmada, na terça-feira (21),
em nota conjunta dos ministéri-
os da Economia e das Relações
Exteriores.

De acordo com as pastas,
caso aplicada, a salvaguarda teria

impacto negativo sobre as expor-
tações brasileiras aos países do
CCG e “contribuiria para os pro-
blemas crônicos que o setor si-
derúrgico enfrenta globalmente,
como excesso de capacidade e
protecionismo”. O conselho é
integrado por Arábia Saudita,
Kwaite, Omã, Bahrein, Emirados
Árabes Unidos e Catar.

As medidas de salvaguarda
são aplicadas por países como

forma de proteção à indústria
doméstica que esteja sofrendo
ameaça ou prejuízo grave devi-
do ao aumento das importações.
O objetivo é que, durante o pe-
ríodo de vigência de tais medi-
das, a indústria doméstica se
ajuste, aumentando a sua com-
petitividade.

“O Ministério da Economia
e o Ministério das Relações Ex-
teriores participaram ativamen-

te da investigação, em defesa da
exclusão das exportações naci-
onais da eventual aplicação da
salvaguarda, ao amparo do Acor-
do sobre Salvaguardas da Orga-
nização Mundial do Comércio.
A decisão é resultado positivo
para o setor de aço brasileiro e
para a relação econômico-co-
mercial do Brasil com os países
do CCG”, destacou a nota.
(Agencia Brasil)

Aluguel novo em São Paulo tem
alta de 1,40% em 12 meses

No acumulado entre setem-
bro do ano passado e agosto des-
te ano, o valor do aluguel resi-
dencial sofreu alta de 1,40% na
cidade de São Paulo, revela Pes-
quisa de Locação Residencial do
Secovi-SP (Sindicato da Habita-
ção). O valor é bem menor que
o Índice Geral de Preços-Mer-
cado (IGP-M) desse período,
que foi de 31,12%.

Considerando apenas agosto,

o valor médio dos contratos de
locação residencial teve variação
de 0,10% na capital paulista.

Os imóveis que apresenta-
ram a maior variação em agosto
foram os de três dormitórios,
com aumento de 0,40%. Em se-
guida, aparecem os de um dor-
mitório, com variação de 0,10%.
Os de dois dormitórios se man-
tiveram estáveis.

Na zona norte, um imóvel de

três quartos em bom estado, de
90 metros quadrados, tem sua
locação entre R$ 1.909,80 e R$
2.137,50. Já em bairros mais
caros como Jardins, Moema e
Vila Mariana, os aluguéis de
apartamentos de dois dormitó-
rios, de 70 metros quadrados,
podem variar entre R$ 2.200,10
e R$ 2.430,40.

Garantia de locação
O tipo de garantia mais uti-

l izada pelos inquilinos no
contrato de aluguel é o fiador,
que respondeu por 46% dos
contratos firmados em agos-
to. O depósito de até três me-
ses de aluguel vem em sequ-
ência ,  respondendo por
38,5% dos contratos. O segu-
ro fiança foi util izado em
15,5% dos contratos de loca-
ção firmados em São Paulo.
(Agencia Brasil)

CNC: confiança do comerciante
diminui 0,4% em setembro

A confiança do comerciante
brasileiro diminuiu 0,4% em
setembro, registrando no mês
119,3 pontos. Apesar de ser a
primeira queda depois de três
altas seguidas, o indicador se
mantém na zona de satisfação,
acima dos 100 pontos. Os dados
do Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec)
foram divulgados na terça-feira
(21) pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC).

Segundo a CNC, a redução
ocorreu depois de o índice ter
acumulado alta de 30,7% desde
junho. Na comparação com o
mesmo período de 2020, o au-
mento do Icec foi de 30,2%, com

padrão de confiança acima do pri-
meiro ano da pandemia.

Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, os dados
reforçam a ideia de recuperação
do setor, mas ainda há muitos de-
safios para serem enfrentados até
a economia brasileira retomar ní-
veis mais altos de crescimento.

“A queda da confiança em-
presarial pode estar associada à
pressão sobre os custos da alta
dos combustíveis, do aumento da
tarifa de energia elétrica e por
conta da crise hídrica, além de
refletir as expectativas com re-
lação aos efeitos da inflação so-
bre o consumo”.

Componentes
No mês, todos os compo-

nentes do Icec caíram, pela pri-
meira vez desde abril, quando o
índice registrou 6,4%. Porém, a
CNC aponta que, mesmo com a
queda de 0,9% no indicador que
avalia as expectativas do empre-
sário, ele permanece dentro da
região de satisfação, com 153,9
pontos.

O indicador que avalia as in-
tenções de investimentos caiu
0,7%, ficando em 104,2, também
na região de satisfação. O único
subíndice que ficou abaixo foi o
que analisa as condições atuais do
empresário, que chegou a 99,7
pontos com a queda de 0,3%.

Para a economista da CNC,
Izis Ferreira, a queda não pode
ser interpretada como uma ten-

dência, já que o avanço da vaci-
nação contra a covid-19 aponta
redução da pandemia.

“Pode estar associada a uma
relativa acomodação empresari-
al causada pelo crescimento an-
terior. Fatores como inflação,
desemprego e possibilidade de
aumento dos juros também po-
dem ter contribuído para a dete-
rioração das expectativas em
geral”.

De acordo com ela, a apro-
ximação do Dia das Crianças,
comemorado em 12 de outubro
e historicamente uma data im-
portante para o varejo, deve aju-
dar a equilibrar a desconfiança
evidenciada nesse mês. (Agen-
cia Brasil)

Copom inicia sexta reunião do
ano para definir juros básicos

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco Cen-
tral (BC) começou na terça-fei-
ra (21), em Brasília, a sexta reu-
nião do ano para definir a taxa
básica de juros, a Selic, e deve
repetir os aumentos promovi-
dos nos últimos quatro encon-
tros. Nesta quarta-feira (22), ao
fim do dia, o Copom anunciará
a decisão.

Com a alta da inflação nos
últimos meses, a previsão das
instituições financeiras é de que
a Selic deve subir de 5,25% ao
ano para 6,25% ao ano, nesta
reunião. A expectativa de alta
está no Boletim Focus, pesqui-
sa divulgada toda semana pelo
BC. Para o final de 2021, o mer-
cado prevê que a taxa fique em
8,25% ao ano.

Os membros do Copom
também sinalizaram, na ata da
última reunião, que devem man-
ter a elevação da Selic no mes-
mo patamar de 1 ponto percen-
tual, com uma política monetá-
ria mais contracionista diante da
piora recente dos índices de
preços.

Dessa forma, a Selic conti-
nua em um ciclo de alta, depois
de passar seis anos sem ser ele-
vada. De julho de 2015 a outu-
bro de 2016, a taxa permaneceu
em 14,25% ao ano. Depois dis-
so, o Copom voltou a reduzir os

juros básicos da economia até
que a taxa chegou a 6,5% ao ano,
em março de 2018.

Em julho de 2019, a Selic
voltou a ser reduzida até chegar
ao menor nível da história em
agosto de 2020, em 2% ao ano.
Começou a subir novamente em
março deste ano, quando avan-
çou para 2,75% ao ano e, no iní-
cio de maio, foi elevada para
3,5% ao ano. Em junho e agos-
to, subiu para 4,25% ao ano e
5,25% ao ano, respectivamente.

Taxa Selic
A taxa básica de juros é usa-

da nas negociações de títulos
públicos emitidos pelo Tesouro
Nacional no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas da economia. Ela é o
principal instrumento do Banco
Central para manter a inflação
sob controle. O BC atua diaria-
mente por meio de operações de
mercado aberto – comprando e
vendendo títulos públicos fede-
rais – para manter a taxa de ju-
ros próxima ao valor definido na
reunião.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Desse modo, taxas

mais altas podem conter a ativi-
dade econômica. Ao reduzir a
Selic, a tendência é de que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao consu-
mo, reduzindo o controle da in-
flação e estimulando a atividade
econômica.

Entretanto, as taxas de juros
do crédito não variam na mesma
proporção da Selic, pois a Selic
é apenas uma parte do custo do
crédito. Os bancos também con-
sideram outros fatores na hora
de definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de
inadimplência, lucro e despesas
administrativas.

O Copom reúne-se a cada 45
dias. No primeiro dia do encon-
tro, são feitas apresentações téc-
nicas sobre a evolução e as pers-
pectivas das economias brasilei-
ra e mundial e o comportamen-
to do mercado financeiro. No
segundo dia, os membros do
Copom, formado pela diretoria
do BC, analisam as possibilida-
des e definem a Selic.

Inflação em alta
Para 2021, a meta de infla-

ção que deve ser perseguida
pelo BC, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de
3,75%, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é 2,25% e o

superior é 5,25%.
No último Relatório de In-

flação, divulgado no fim de ju-
nho pelo Banco Central, a au-
toridade monetária estimava
que, em 2021, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que é a infla-
ção oficial do país, fecharia o
ano em 5,82% no cenário base,
com Selic em 6,25% ao ano e
câmbio em R$ 5,05. O novo
relatório será divulgado na se-
mana que vem, com a previsão
atualizada, considerando a taxa
Selic que será definida pelo
Copom nesta semana e os au-
mentos inflacionários dos úl-
timos meses.

Em agosto, puxada pelos
combustíveis, a inflação subiu
0,87%, a maior inflação para o
mês desde o ano 2000, de acor-
do com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Com isso, o indicador acumula
altas de 5,67% no ano e de
9,68% nos últimos 12 meses, o
maior acumulado desde feverei-
ro de 2016, quando o índice al-
cançou 10,36%.

A projeção do mercado é de
uma inflação fechando o ano em
8,35%, de acordo com o últi-
mo boletim Focus. É a 24ª alta
consecutiva da previsão das ins-
tituições financeiras. (Agencia
Brasil)



QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021Página 4 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

ERRATA
Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.

CNPJ - 15.517.191/0006.82
Lucas Eduardo - Leiloeiro Oficial - Matricula: 20/319L Jucepar

www.donhaleiloes.com
Leilão N.º: 6471 - Lote N.° 121 - 27/07/2021

Marca: FIAT - Modelo: STRADA
Chassi: 9BD5781FFJY212616

Tipo de Chassi: Normal
Número do Sinistro: 010253152717997

Placa: BBW1658 Ano de Fabricação: 2017 Ano Modelo: 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0015685-09.2021.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Alessandra de Oliveira Rodrigues, RG
34.772.265-9, CPF 283.701.958-57, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sen- tença,
movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo - Supero Ltda, na qual foi efetivado
o bloqueio da quantia de R$ 9. 847,70, em conta(s)
bancária(s) de sua titularida- de. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, com- prove a impenhorabilidade da
referida quantia, sob pena de converte-se a
indisponibilidade em penhora (art. 854, §§ 3º e 5º, do
CPC), podendo, no prazo de 15 dias, apresentar
impugnação (art. 525, §11, do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 15 de setembro de 2021.

M&G FIBRAS HOLDING S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ n.º 18.731.866/0001-38 - NIRE 35.300.455.916
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Os Senhores Acionistas da M&G FIBRAS HOLDING S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, 12551 – 8º andar – Parte V – São Paulo/SP, no dia 29 de setembro de 2021, às 10h, a fim de: Tomar 
conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, examinar e deliberar sobre 
as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; Fixar o montante da remuneração global da Administração. 
Em consonância com o Parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social em vigor da Companhia, os mandatos 
de representação na Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia até às 18h (dezoito 
horas) do dia de 24 setembro de 2021. A M&G FIBRAS HOLDING S.A. informa ainda que o foro judicial compe-
tente para dirimir questões que envolva a sua acionista M&G FIBRAS PARTICIPAÇÕES LTDA. é o da cidade de São 
Paulo, onde está localizada a sua sede, nos termos do artigo 119 da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo, 17 
de setembro de 2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - M&G FIBRAS HOLDING S.A
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1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1016754-12.2014.8.26.0001 ( USUC 889 ) A
Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a José Eduardo Bressane Butcher,Jacy Carneiro Butcher,Paulo Amaro dos Santos,Elvira do Nascimento
Folgado,João Alves Guerra,Fátima Guandaline,Abílio Guandaline, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Cassio
Diniz Gomes, Denis Diniz Gomes, Maria de Fatima Paz Diniz Gomes e Michele Diniz Gomes ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Travessa Marcilio Domingos
Cruz, nº 17, Vila Constança, Tucuruvi, São Paulo-SP, com área de 106,15 m², contribuinte nº 067.098.0082-2,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP. J - 21 e 22/09

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 152ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA 

DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 152ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”,  e “Emissora” 
respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, 
inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,  a reunirem-se em 
segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 01 de outubro de 2021 às 14h00, de 
forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa 
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3 do Termo 
de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 27 de novembro de 2020, conforme aditado (“Termo de 
Securitização”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovar a dispensa da apresentação das demonstrações 
fi nanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, referente ao 3º 
trimestre/2021;  b) Aprovar a alteração da cláusula 2.6. do Instrumento Particular de Fiança e Outras Avenças, celebrado em 
27 de novembro de 2020, a fi m de que a obrigação de apresentação das cópias das demonstrações fi nanceiras consolidadas 
e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, passe a ser de trimestralmente para anualmente; e 
c) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens acima. O material de apoio necessário para 
embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM.  
A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização, já as deliberações 
serão tomadas por Titulares dos CRI, que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em 
Circulação, conforme cláusula 13.7 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de 
forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de 
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da 
Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefiduciario@
vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até 
o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando 
for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. A Assembleia convocada por meio deste 
edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via 
internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefiduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo 
ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, 
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo.

São Paulo, 22 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

PG TRUST PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA. 
CNPJ nº 20.485.805/0001-80 - NIRE 35228462494

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Extraordinária de 17/09/2021
Em 17/09/2021, às 10h, na sede da empresa, localizada no Município de SP/SP. Presenças: Presentes 
as quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. Convocação: Dispensada 
em virtude da presença de quotista representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa. Secretária: Vanessa Rodrigues Lopes. Deliberações das 
Quotistas: Deliberaram o quanto segue: (i) Redução do Capital Social: Tendo em vista que o capital 
social da sociedade mostrou-se excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, decidem os 
acionistas, por unanimidade, pela redução do Capital Social, com amparo no artigo 1.082, II, do 
Código Civil, de R$ 1.303.851,00, para o montante de R$ 303.851,00, com o cancelamento de 
1.000.000 de quotas, de valor nominal de R$ 1,00 cada. Dessa forma, uma vez decorrido o prazo 
constante do Artigo 1.084, §1º do Código Civil, o montante correspondente a R$ 1.000.000,00 será 
restituído aos sócios, na seguinte proporção: R$ 994.580,00 serão pagos ao sócio Carlos Pagano 
Botana Portugal Gouvêa, R$ 1.355,00 serão pagos ao sócio Apoena Endyara de Souza Becker, 
R$ 1.355,00 serão pagos à sócia Heloisa Pereira Lopes Varesio, R$ 1.355,00 serão pagos ao sócio 
Ricardo Portugal Gouvêa e R$ 1.355,00 serão pagos à sócia Vanessa Rodrigues Lopes. (ii) Alteração 
do Contrato Social: Em virtude da redução do capital social, e caso não haja impugnação ou oposição 
por credores da Sociedade, no prazo de 90 dias contados da publicação desta Ata, as quotistas 
decidem alterar a Cláusula Terceira do Contrato Social da Sociedade: “III - Capital Social: O capital 
social é de R$ 303.851,00, dividido em 303.851 quotas, de valor nominal unitário de R$ 1,00 totalmente 
subscritas e integralizadas, divididas entre os sócios da seguinte maneira: Sócio / Número de Quotas 
/ Valor (R$): Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa / 302.271 / R$ 302.271,00; Apoena Endyara de 
Souza Becker / 395 / R$ 395,00; Heloisa Pereira Lopes Varesio / 395 / R$ 395,00; Ricardo Portugal 
Gouvêa / 395 / R$ 395,00; Vanessa Rodrigues Lopes / 395 / R$ 395,00; Total / 303.851 / R$ 303.851,00” 
São Paulo, 17 de setembro de 2021. Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa - Presidente da Mesa; 
Vanessa Rodrigues Lopes - Secretária da Mesa.

Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Amata S.A., a se realizar no dia 08.10.2021, às 14 horas, 
exclusivamente de forma digital, por meio da plataforma Teams, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratifi cação da 
celebração, pela companhia, do Acordo de Investimento e Outras Avenças que regula os termos e condições para os novos in-
vestimentos em sua controlada Amata na Cidade S.A.; (ii) Aprovação da celebração, pela companhia, do Acordo de Acionis-
tas e Outras Avenças da Amata na Cidade S.A., que regulará as relações obrigacionais decorrentes da participação acionária 
dos acionistas no capital social da Amata na Cidade S.A.; (iii) Autorização da celebração, pela Florespar Florestal S.A., 
controlada da Companhia, do Instrumento Particular de Acordo Vinculante com a Amata na Cidade S.A., tendo por objeto o 
fornecimento de madeira em toras; (iv) Redução do capital social da APE1 Plantio de Floresta Exótica S.A., por julgá-lo ex-
cessivo; (v) Adequação da remuneração das debêntures emitidas pela Amata na Cidade S.A. e subscritas e integralizadas pela 
Companhia às negociações da captação da subsidiária; (vi) Conversão das debêntures provenientes da 1ª e da 2ª Emissões Pri-
vadas de Debêntures Conversíveis em Ações, emitidas pela Amata na Cidade S.A., subscritas e integralizadas pela Compa-
nhia, em ações ordinárias da Amata na Cidade S.A.; (vii) Conversão em ações ordinárias da Amata na Cidade S.A. de par-
te das debêntures provenientes da 3ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em ações, emitidas pela referida controlada 
e subscritas e integralizadas pela Companhia, bem como a celebração, pela Companhia, do aditamento da escritura da 3ª Emis-
são Privada de Debêntures Conversíveis em Ações fi rmada com a Amata na Cidade S.A. para transformar em perpétuas as 
debêntures que não forem convertidas pela Companhia em ações ordinárias, e implementar os demais ajustes negociados à es-
critura; (viii) Criação de novas classes de ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações PN”); (ix) Conversão de ações 
ordinárias de emissão da Companhia em Ações PN, de cada classe, a critério dos acionistas, na proporção de uma ação ordiná-
ria para cada Ação PN, conforme o caso; (x) Resgate, com o respectivo e posterior cancelamento, da totalidade das Ações PN, 
com a consequente redução do capital social da Companhia, fi cando o pagamento sujeito ao decurso do prazo referido no Arti-
go 174 da Lei 6.404/76; (xi) Alteração do estatuto social da Companhia, de modo a refl etir as deliberações tomadas nos itens 
(viii) a (x), caso aprovadas; e (xii) Aquisição facultativa de debêntures da 2ª e/ou da 3ª Emissões de Debêntures Perpétuas, Con-
versíveis em Ações Ordinárias, Subordinadas, em Série Única, para Colocação Privada, da Companhia, e posterior cancelamento, 
com pagamento em dinheiro e/ou em ativos. Cumpre informar que a assembleia do próximo dia 08.10.2021 ocorrerá apenas de 
forma digital, em razão da imposição de distanciamento social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pan-
demia causada pelo novo Coronavírus. Deste modo, os senhores acionistas deverão participar remotamente da reunião acessan-
do a plataforma Teams na data e hora acima mencionadas, sendo certo que o link de acesso será disponibilizado por e-mail com 
até 48 horas de antecedência. A Amata solicita que os acionistas ou seus representantes enviem, com antecedência de, pelo 
menos, 24 horas em relação ao horário previsto para o início da assembleia, a documentação contendo prova de identifi cação 
do acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar da assembleia geral, ou instrumento de man-
dato daqueles acionistas que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indi-
cação ou eleição do representante legal do acionista signatário da procuração).

São Paulo, 21.09.2021. Atenciosamente. Marise Ribeiro Barroso.

PROJETO IMOBILIÁRIO A 12 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 14.222.961/0001-55 - NIRE 35.225.617.632

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 30.08.2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 30.08.2021, às 10h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 12A, Vila Olímpia, na Cidade de SP, SP, CEP 
04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes 
as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei 10.406/02: 
i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, 
SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, CNPJ 
04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com o seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. 
Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 148.260.358-
61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade de SP, SP, na Rua 
Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04.551-010; e ii) EMF II Participações 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 8º 
andar, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04542-011, CNPJ 19.215.256/0001-44, com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCESP NIRE 35.300.458.940, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus 
administradores, Sr. Joaquim Rondon da Rocha Azevedo, brasileiro, casado, arquiteto, RG 8.340.180 SSP/
SP e CPF 183.507.168-60 e Sr. Fabio André Adamo Idoeta, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG 33.652.416-X SSP/SP e CPF 307.594.498-05, ambos residentes e domiciliados na Cidade de SP, SP, 
com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 758, 8º andar, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 
04542-011. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Joaquim 
Rondon da Rocha Azevedo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a distribuição desproporcional à Sócia 
Econ Construtora e Incorporadora Ltda. dos lucros acumulados ao final do exercício de 2020 e de parte 
dos lucros obtidos no 3º bimestre de 2021; (ii) redução do capital social, por ser excessivo em relação ao 
objeto da Sociedade, atualmente de R$ 30.526.947,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional 
e bens, para R$ 1.000.000,00. a) 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, os sócios presentes apreciaram 
as matérias constantes da ordem do dia e por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
(i) aprovar a distribuição desproporcional de lucros à Sócia Econ Construtora e Incorporadora Ltda., no 
montante de R$ 13.611,535,39 com a seguinte composição: R$2.311.983,50 dos lucros acumulados ao final 
do exercício de 2020 e  R$11.299.551,89 de parte dos lucros obtidos pela sociedade no 3º bimestre de 2021, 
apurados por intermédio de balanço levantado em 31.07.2021; e (ii) autorizar os Diretores e/ou Procuradores 
da Sociedade a praticarem todos os atos necessários para o pagamento, à Sócia Econ Construtora e 
Incorporadora Ltda., dos lucros acima declarados; (iii) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo 
ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 30.526.947,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 1.000.000,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 29.526.947,00, com o 
cancelamento de 29.526.947 quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os respectivos 
percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas 
canceladas; e consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem 
impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas 
por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na 
JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes.  São Paulo, 30.08.2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente. Joaquim Rondon da Rocha Azevedo 
- Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada por Gilberto Farah. EMF II 
Participações S.A. - representada por Joaquim Rondon da Rocha Azevedo e Fabio André Adamo Idoeta.

Planova Planejamento e Construções S.A.
CNPJ/MF nº 47.383.971/0001-21 - NIRE 35.300.322.614

Extrato da Ata AGE de 01/07/2021
Instalação: Em 01/07/2021, às 15h, na sede da Companhia. Convocação:  Dispensada. Presenças: Totalidade dos Acio-
nistas. Mesa: Presidente: Ricardo Porto Facchini, Secretário: Danilo Luiz Iasi Moura. Deliberações: (i) A Acionista aceita e
homologa as renúncias apresentadas, na presente data, pelos Srs. Amadeu de Oliveira Luiz da Costa, RG M-1.349.205
SSP-MG, CPF 322.917.956-00, e Ricardo Porto Facchini, RG 23.687.721-5 SSP/SP, CPF 303.895.768-24, aos cargos de
Diretor Presidente, e de Operações da Companhia, respectivamente, para os quais foram eleitos na AGE de 09/12/2019, de

realizados pelos Diretores renunciantes durante os seus mandatos e outorgam aos Srs. Amadeu de Oliveira Luiz da Costa, e,
Ricardo Porto Facchini ampla, geral e irrestrita quitação com relação a todas e quaisquer reivindicações, ações e causas de
ação de qualquer tipo ou natureza, que tenham ou possam ter, contra os Srs. Amadeu de Oliveira Luiz da Costa, e, Ricardo
Porto Facchini, por estes terem atuado ou renunciado como Diretores da Companhia, exceto em caso de prática de conduta
comprovadamente dolosa ou fraude comprovada. (ii) Recondução, Reeleição e Eleição de Diretores: Como consequência
das deliberações constantes dos itens (i) e (ii) acima, a Acionista resolve realizar a recondução dos atuais membros da Diretoria
eleitos na AGO mencionada no item (i) acima, com mandatos de 3 anos contados a partir da preente data a saber: o Sr. Danilo
Luiz Iasi Moura, RG 26.859.569-0 SSP/SP, CPF 291.367.808-47, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. A Acionis-
ta, outrossim, aprova a eleição dos Srs. Ricardo Porto Facchini, RG 23.687.721-5 SSP/SP, CPF 303.895.768-24, ao cargo de
Diretor Presidente da Companhia, e do Sr. Fabio Fanelli De Brito Vianna, RG  19.669.571-5 SSP-SP, CPF 298.412.428-69,
ao cargo de Diretor de Operações da Companhia. Todos os Diretores ora reconduzidos e eleitos declararam, não estarem
incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. (iii) a alteração do Artigo 3º

tanto, o que segue: locação/sublocação de equipamentos, peças e acessórios relacionados às atividades descritas no presen-
te Artigo. (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com as alterações e exclusões aprovadas, acima, que segue
a presente na forma de Anexo. Encerramento: Nada mais. Barueri, 01/07/2021. Mesa: Ricardo Porto Facchini - Presidente,
Danilo Luiz Iasi Moura - Secretário. Acionista: KRASIS PARTICIPAÇÕES S.A. - p. Sérgio Macedo Facchini e Danilo Luiz Iasi
Moura. Visto do Advogado: Mariana Diegues Corona do Prado - OAB/SP 374.171. JUCESP nº  439.633/21-7 em 10/09/2021.

Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações 
CNPJ 31.485.344/0001-61 - NIRE 35.300.521.927-Companhia Fechada

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17.08.2021
1. Data, Hora e Local: 17.08.2021, às 10h00, na sede da Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações 
(“Companhia”), na Avenida Paulista, nº 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, 01310-200, São Paulo/SP. 2. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 
127 da Lei n.º 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da Acionista detentora 
da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco 
Antonio Souza Cauduro e Secretário: Gustavo Marques do Canto Lopes. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 
alteração do objeto social da Companhia para incluir as atividades relacionadas a comercialização de bilhetes 
eletrônicos de transporte, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e 
discussões, deliberaram aprovar: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 
1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no inciso (i) do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, alterar o objeto 
social da Companhia para incluir as atividades relacionadas a comercialização de bilhetes eletrônicos de transporte, 
com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social: (i) O desenvolvimento, o gerenciamento e exploração de 
Programas de Fidelização de clientes, próprio ou de terceiros; (ii) A comercialização de direitos de resgate de prêmios 
no âmbito do programa de fi delização de clientes; (iii) O desenvolvimento, licenciamento, sublicenciamento, a 
manutenção e o suporte técnico de softwares; (iv) A intermediação de negócios, inclusive por meio de Market Place e 
mídia digital; (v) A prestação de serviços de consultorias no ramo da tecnologia da informação; (vi) A promoção de 
estudos e pesquisas de mercado visando o aprimoramento de serviços de publicidade e sua localização no âmbito 
nacional; (vii) A prestação de serviços de emissão, administração, gestão e de meios de pagamento e cartões pré-pagos, 
aptos a receberem carga ou recarga de valores em moeda nacional ou estrangeira, através de meios eletrônicos, tais 
como tarja magnética, smart cards, tecnologia sem contato (contactless, RFID e/ou tecnologias similares) e outros 
sistemas de validação de transação como QR Codes e sistemas de pagamento móvel, destinados a serem utilizados 
como meio liberatório para serviços de transporte público de passageiros; (viii) O exercício de atividades conexas ou 
relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente; e (ix) A participação em outras sociedades, na qualidade de 
quotista ou acionista. § único. É vedado à Companhia praticar quaisquer atos estranhos a seu objeto social, o qual 
somente poderá ser alterado mediante deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, conforme previsto no inciso (i) 
do artigo 6º deste Estatuto Social.” 6.3. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na 
presente assembleia; e 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 
6.2. acima, conforme constante do Anexo I da presente ata, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial 
competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a 
assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que 
a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 
14.063/2020. São Paulo/SP, 19.08.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Gustavo 
Marques do Canto Lopes, Secretário. Acionistas: (1) CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura 
e Serviços, pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha; e (2) J2L Participações Ltda., pelo Sr. Lúcio Otávio Ferreira. Certifi co que 
a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro  - Presidente da Mesa - 
Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Gustavo Marques do Canto Lopes - Secretário - Assinado com Certifi cado 
Digital ICP Brasil. JUCESP 450.089/21-6 em 16.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

I. Data, Horário e Local: Realizada em 08.09.2021, às 15hs, no futuro endereço da sede da Geribá Participações 16 S.A. na Cidade de São Paulo/
SP, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, 17º andar, conjunto 173 - sala GEP16, CEP 04530-001. II. Convocação e Presença: Dispensada a 
publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença 
de acionistas subscritores representando a totalidade do capital social inicial da Geribá Participações 16 S.A. - Em organização  
(“Companhia”), devidamente qualificados nos Boletins de Subscrição constantes do Anexo II a esta ata, a saber: Nelson da Silva Cardoso de 
Oliveira, Marko Jovovic e Paulo Souza Queiroz Figueiredo. III. Composição da Mesa: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira - Presidente; Marko Jovovic 
- Secretário. IV. Deliberações: 1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da 
Lei das S.A. 2. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de Geribá Participações 16 S.A., com sede na Cidade de São 
Paulo/SP, na R. Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 173 - sala GEP16, CEP 04530-001. 3. Aprovar o capital social inicial de 
R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 cada uma, totalmente 
subscritas neste ato. O Capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R$100,00 depositados em conta 
vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos artigos 80, inciso III, e 81 da Lei das S.A., tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o 
Recibo de Depósito que constituem os documentos constantes dos Anexos II e IV a esta ata. O saldo restante de R$900,00 será integralizado em 
moeda corrente do país em até 180 dias. 4. Aprovar o Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo III a esta ata, 
dando-se assim por efetivamente constituída Geribá Participações 16 S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 5. Eleger 
como membros da diretoria, todos com mandato de até 02 anos, (i) o Sr. Denrik Paoli de Jesus, RG 33.081.212-9, emitido pela SSP/SP e CPF/ME 
350.410.518-60, como Diretor sem designação específica; (ii) o Sr. Felipe Ruy, RG 46.655.442-4, expedida pela SSP/SP, CPF/ME 394.991.568-01, 
como Diretor sem designação específica; e (iii) o Sr. Luiz Carlos Tomaz Junior, RG 29.888.934-1, expedida pela SSP/SP, CPF/ME 276.450.278-86, 
como Diretor sem designação específica; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, endereço profissional R. Dr. Renato Paes de 
Barros 750, conjunto 173 - sala GEP, CEP 04530-001, na Cidade de São Paulo/SP e, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos 
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede 
da Companhia, que constitui o Anexo I a esta ata. Os diretores perceberão remuneração individual mensal no montante de um salário mínimo 
atualmente em vigor no Brasil; 6. Eleger como membros do conselho de administração, todos com mandato até 2 anos: (i) Nelson da Silva Cardoso 
de Oliveira, RG 17.541.881-0, expedida pela SSP/SP, CPF/ME 131.262.138-98, (ii) Denrik Paoli de Jesus, RG 33.081.212-9, emitido pela SSP/SP 
e CPF/ME 350.410.518-60; e (iii) Paulo Souza Queiroz Figueiredo, RG 38.547.300-X, CPF/ME 353.001.308-00, todos residentes e domiciliados na 
Cidade de São Paulo/SP, e com endereço profissional R. Dr. Renato Paes de Barros 750, conjunto 173 - sala GEP, CEP 04530-001, na Cidade de São 
Paulo/SP. Os membros do Conselho de Administração declararam nos respectivos termos de posse que ficam arquivados na sede da Companhia 
não estarem impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme 
previsto no artigo 147, §1°, da Lei das S.A. e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui 
o Anexo I a esta ata. Os membros do Conselho de Administração perceberão remuneração individual mensal no montante de um salário mínimo 
atualmente em vigor no Brasil. 7. Aprovar que as publicações da Companhia serão efetuadas no DOESP e no O Dia SP. V. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes. São 
Paulo, 08.09.2021. Mesa: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira - Presidente, Marko Jovovic - Secretário. Acionistas: Nelson da Silva Cardoso de 
Oliveira, Marko Jovovic, Paulo Souza Queiroz Figueiredo. Assinatura do Advogado: Pedro Guimarães Lauria – OAB/SP: 426.950. JUCESP/NIRE Nº 
3530057698-5 em 15/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo III – Estatuto Social de Geribá Participações 16 S.A. Capítulo I 
– Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. Geribá Participações 16 S.A. é uma S.A. que se rege por este Estatuto e pelos dispositivos 
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo/SP, na R. Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, 
conjunto 173 - sala GEP16, CEP 04530-001, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, escritórios e outras dependências, no 
país ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social a participação em sociedades, associações, fundos de investimento, como sócia, 
acionista ou quotista. Artigo 4º. É indeterminado o prazo de duração da Companhia. Capítulo II – Do Capital: Artigo 5º. O capital social da 
Companhia é de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito, sendo R$100,00 
integralizados e o restante a integralizar no prazo de 180 dias a contar de 08.09.2021. §Único: A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. 
Capítulo III – Da Assembleia Geral: Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do 
exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º. A Assembleia Geral será presidida por acionistas que 
convidarão, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. §2º. As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, 
ressalvadas as exceções legais, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. §3º. As deliberações da 
Assembleia Geral serão validas somente se tomadas em conformidade com as disposições das S.A., conforme alterada. §4º. Auditoria anual de 
suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM. Capítulo IV – Administração: Artigo 7º. A administração da 
Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e por uma Diretoria. §1º. Será permitida a acumulação de cargos de membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, observadas as restrições legais. §2º. Os membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria da Companhia serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas de reuniões desses 
órgãos, devendo permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores. §3º. Não será exigida garantia para o exercício do cargo de Diretor 
da Companhia. Artigo 8º. A remuneração global dos administradores será fixada pela Assembleia Geral e a remuneração individual de cada 
administrador (inclusive eventuais bônus) será fixada pelo Conselho de Administração, observadas as disposições do Estatuto Social. Capítulo V 
– Do Conselho de Administração: Artigo 9º. O Conselho de Administração da Companhia será composto por até três membros, eleitos e destituíveis 
a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato unificado de até dois anos, permitida a reeleição. §1º. Os membros do Conselho de 
Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração. §2º. O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral. No caso 
de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração 
escolhido pelos acionistas. §3º. Em caso de impedimento temporário ou ausência, o membro do Conselho de Administração temporariamente 
impedido ou ausente poderá nomear outro membro do Conselho de Administração para que este vote em seu nome nas reuniões do Conselho de 
Administração. §4º. Sendo o sócio um Fundo de Investimento de Investimentos, o gestor deverá participar de todas as reuniões Conselho, mesmo 
que o Fundo de Investimento em Participações tenha indicado um Conselheiro. Artigo 10º. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que 
necessário, e ordinariamente após o encerramento de cada ano fiscal e antes da data de realização da Assembleia Geral Ordinária. §1º. As 
reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente, por seu substituto ou por qualquer membro do Conselho de 
Administração, com antecedência mínima de cinco dias úteis, e com a apresentação da ordem do dia, por meio de carta e e-mail a cada um dos 
seus membros. §2º. Nenhuma deliberação poderá ser aprovada ou discutida pelo Conselho de Administração com respeito a qualquer matéria não 
incluída na correspondente ordem do dia, salvo se diversamente acordado entre todos os membros do Conselho de Administração por maioria. §3º. 
Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do 
Conselho de Administração. Artigo 11º. As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas (i) em 1ª convocação, com a 
totalidade de seus membros, e (ii) em 2ª convocação com a presença da maioria dos seus membros, também considerando-se presente, em 
qualquer caso, o conselheiro que enviar voto escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia ou constituir procurador, observada a Lei das S.A., 
bem como aqueles que venha a participar remotamente, por meio de teleconferência, videoconferência, internet ou qualquer outro meio de 
comunicação que possibilite a discussão em tempo real entre os membros do Conselho de Administração. No caso de não instalação da reunião 
do Conselho de Administração da Companhia por insuficiência do quórum de instalação, os conselheiros deverão convocar nova reunião com 
antecedência mínima de 3 dias. §1º. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia e 
deverão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. §2º. Em caso de destituição, morte, 
renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos ou qualquer outro evento que leve à 
vacância definitiva de cargo do Conselho de Administração, deverá ser imediatamente convocada Assembleia Geral para eleição de um novo 
membro a ser indicado pelo acionista que indicou o membro do Conselho de Administração substituído, que completará o prazo de gestão do 
membro substituído. Até que seja eleito o novo membro do Conselho de Administração, as deliberações deste órgão realizar-se-ão sem a 
participação até que seja sanada referida vacância. §3º. Ao término de cada reunião será lavrada ata, em língua portuguesa, que deverá ser 
assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de 
Administração da Companhia. Os membros do Conselho que não participarem fisicamente de determinada reunião deverão enviar seus votos por 
escrito, por meio físico ou eletrônico, até o término da respectiva reunião. Os membros do Conselho terão acesso a toda e qualquer informação que 
julgarem necessária ou recomendável para a execução de suas atribuições, incluindo atas de reuniões de diretorias e de comitês consultivos. Artigo 
12º. As matérias abaixo estão sujeitas à aprovação, em RCA, por todos os seus membros: (i) aprovar a previsão de gastos operacionais e 
financeiros de cada exercício fiscal da Companhia, incluindo a expectativa de variação de capital de giro para o respectivo ano; (ii) eleger ou 
substituir os diretores da Companhia; (iii) deliberar sobre a outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores, empregados 
ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a outra sociedade sob seu controle, não se aplicando o direito de preferência dos 
acionistas, nos termos de plano aprovado pela Assembleia Geral; (iv) criar comitês específicos de apoio à administração da Companhia e eleger 
seus respectivos membros; (v) deliberar sobre a assunção de dívidas, contratação de empréstimos, contratos de abertura de crédito, mútuos, 
extensão de crédito, financiamento, arrendamento mercantil ou leasing, emissão de notas promissórias comerciais (comercial papers) ou outros 
títulos de dívida que não estejam previstos no Plano Anual; (vi) aprovar a oneração, aquisição ou alienação de bens da Companhia, móveis ou 
imóveis, constituição de penhor ou cessão (fiduciária ou definitiva) de rendimentos ou direitos creditórios como garantia de operações financeiras 
ou não financeiras a serem realizadas pela Companhia que não estejam previstos no Plano Anual; (vii) prestação de quaisquer garantias pela 
Companhia no valor de R$1.000.000,00 em uma ou mais operações relacionadas durante o mesmo exercício social, ou, quando fora do curso 
normal de suas atividades, em qualquer valor; (viii) deliberar sobre a aquisição ou alienação a qualquer título de participação em outras 
sociedades, bem como sobre investimentos em novos negócios, incluindo joint ventures que não estejam previstos no Plano Anual; (ix) deliberar, 
ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares ou juros sobre capital próprio a serem pagos 
aos acionistas, na forma da lei; e (x) contratação de qualquer operação que implique assunção de obrigações pela Companhia que não esteja 
prevista no Plano Anual. Artigo 13º. O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês executivos ou consultivos, 
permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado pelo Conselho de Administração. Os 
membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, 
serão eleitos e terão eventual remuneração fixada pelo Conselho de Administração. Capítulo VI – Da Diretoria: Artigo 14º. A diretoria será composta 
por 2 ou mais membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos em reunião do Conselho 
de Administração para mandatos de até 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 15º. No caso de impedimento ocasional de 1 diretor, suas funções 
serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse 
do substituto pela RCA. Artigo 16º. A Companhia será representada: (i) pela assinatura conjunta de quaisquer 2 Diretores, ou de 1 Diretor e 1 
procurador com poderes especiais que importem exercício ou renúncia de direito, assunção de obrigação ou responsabilidade para a Companhia; 
(ii) isoladamente, por 1 Diretor, ou 1 procurador com poderes especiais, para fins de representação da Companhia em processos ou procedimentos 
judiciais ou administrativos, bem como perante entidades governamentais, autoridades administrativas, órgãos e repartições públicas federais, 
estaduais, municipais e autarquias, pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, para a prática de atos em defesa dos 
interesses da Companhia, bem como para a prática de atos de simples rotina, expedição de correspondências, recibos e endossos de cheques para 
depósito em contas bancárias da Companhia; ou (iii) por 2 Diretores em conjunto, em atos que importem exercício ou renúncia de direito, assunção 
de obrigação, ou responsabilidade para a Companhia envolvendo valores individuais superiores a R$1.000.000,00, desde que tais operações não 
estejam sujeitas à prévia aprovação do Conselho de Administração. §1º. A outorga de procurações pela Companhia dependerá sempre da 
assinatura de 2 Diretores em conjunto. §2º. A procuração deve especificar os poderes outorgados e deverá ter prazo de validade limitado a 1 ano, 
exceto no caso de procurações ad judicia, as quais poderão ser válidas por prazo indeterminado. Capítulo VII – Conselho Fiscal: Artigo 17º. A 
Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no 
máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. §Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela AGO para 
um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VIII – Disposições Gerais: Artigo 18º. O exercício social da Companhia coincide com o ano 
civil, encerrando-se em 31/12 de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as 
demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. §Único. Sendo o sócio um Fundo de Investimento em Participações, enviar, mensalmente, ao 
seu gestor, o relatório a respeito das operações e resultados da Companhia. Artigo 19º. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que 
a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de 
feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 20º. A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, 25% de seu 
lucro líquido. Artigo 21º. Caso a Companhia tenha como acionista um Fundo de Investimento em Participações, as demonstrações financeiras da 
Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM. Artigo 22º.  A Companhia se obriga a disponibilizar aos seus 
acionistas todos os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou 
valores mobiliários que vierem a ser por ela emitidos. §Único. Sendo o sócio um Fundo de Investimento em Participações, fornecer ao gestor na 
forma e periodicidade solicitada todas as informações e documentos necessários para que este possa subsidiar a administradora do Fundo de 
Investimento em Participações e auditor a respeito das demonstrações contábeis e informações periódicas para CVM. Artigo 23º. Em caso de 
abertura de capital, a Companhia obriga-se, perante seus acionistas, a aderir ao segmento especial de bolsa de valores ou de entidade 
mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos no 
artigo 8°, inciso V, da Instrução CVM 578/2016. Artigo 24º. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-
se a resolver por meio de arbitragem, de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São 
Paulo - BOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada às disposições constantes neste Estatuto Social, na Lei 6.404/76 e demais 
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. §1°. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes 
do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quanto necessário, requerer medidas cautelares de 
proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja 
concedida, a competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. §2º. A lei 
brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia desta cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por 
árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de 
São Paulo/SP, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do 
Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes de seu Regulamento.

Geribá Participações 16 S.A. (em organização)

Ata de Assembleia Geral de Constituição

�����������6��/�	
��������������������������G�B!�� ������!��"������������������#������#?*��?�����'��������%�������������
@���.�������$�,#������@�����@��'�����5C����$��#��'���2�*�'��O��#�'������?��'���R����������'��������������6��/�	
���
2�3�����������5��2���55��6�����G�B!�� ������!��"��������7�8�//��9#�:7�8�'����������'��G;�<�����(-��=�'��0����2�������
�� ��5������=�����'��'��5&���#��=���7�8��0�����'��'�����-��1��S#����:=����>��?��'�������0�3�5�@�2��7�8�2�����O�2R���
�6��/�6��5�R2O�6��5�����=��69�����F��!�!C������"=�,#�����%&��'����D���%�=�'������'�?�������?#?=��)#�:�'��*��
@�����@��'�����5C�=�>��� )#���'��*����'����=����'����'�������*���?�����'��,#������'��2E�!"�"� =�!�7?��%��'������8�������'�
���$��#��'���?��#����������'�=�>���'�>���'��������?�%&��*����'����=�*����,#���?����'���=���>�#���'������'�����#*��=��>��#����*���?����=
��D�*����'�� ����'L�����'��?#����'����H=�*���?�����'��1����.������'-����(����� >�$�'����?���H����$*�'�%&��'��?��'�'��'�
*��1�������-����%&���0������*������$��#��'���'-����'��'��,#�=�����������'����*��:��*��-��������������� �'�������?���*���?����
-��#��.���=� ������������*��:��'�����7,#��:�8�'����*����,#�=� ��'�*��'����?�����'��*��1�����#���-�� ����?�%&�=��*�������=����
*�K*������#���=��#��� �?*#���%&���5��.���*���������'����=�*����$�����=��>�$�'����*#D����'�����>��?��'�� �����6����/��5����'���
*����'����������'�'��'��5&���#��=������"�'��5���?D���'������������������������������������������������������������������������������������C��B�C�����

��������������	
��������������������������! �"��"������!��"������������������#������#?*��?�����'��������%�������������
@���.�������$�,#������@�����@��'�����5C����$��#��'����D����$������*�����'?���������-����'�����**����������������	
����2�3�
���������5��2���55��6�����! �"��"������!��"��������7�8�//��9#�:7�8�'����������'���G;�<�����(-��=�'��0����2�������������5����
�?���=�����'��'��5&���#��=���7�8�����T�6�2��@���5�����<�5=����>��?��'�����=������0�3�5�@�2����D����$������*�����'?���������-�
��'����7�69���F�G"!��B C�����B�8=�,#����?��'�'��?����K���=��$*�'�'�������#����'���%&��/����K���=��)#�:�'��*���@����
@��'�����5C�=����-����#�����?�?��'�'���$��#��-�=��������#��'������(�#����$��#��-�� )#'������'��,#������'��2E�"��G�B=�B�7)#�1��'�
����8�������'�����$��#��'���?��#���� ������'�=�>���'�>���'��������?�%&��*����'����=�*����,#���?����'���=���>�#���'������'�����#*��=
�>��#����*���?����=���D�*����'�� ����'L�����'��?#����'����H=�*���?�����'��1����.������'-����(����� >�$�'����?���H��
�$*�'�%&��'��?��'�'��'��*��1�������-����%&���0������*������$��#��'���'-����'��'��,#�=�����������'����*��:��*��-��������������� 
'�������?���*���?�����-��#��.���=� ������������*��:��'�����7,#��:�8�'����*����,#�=� ��'�*��'����?�����'��*��1�����#���-�
����?�%&�=��*�������=�����*�K*������#���=��#���?*#���%&���5��.���*�������=��>�$�'����*#D����'�����>��?��'�������6����/��5����'�
��*����'����������'�'��'��5&���#��=������G�'������?D���'����������������������������������������������������������������������������������C��B�C�����

������� ��� ����	
��� �������� �������� ���� ����G����B������!��"������� �������� ���#����� ����'�?����� ��?#?
�(-��� �� ���������� @���.������ 2�,#�������� ���P� R��D����� 5���� 2�,#���'��� �� ��?�� ��?+����� ���>��%U��� '�� 2�#*��
��'��� �'����� '�� ����%&��� ��:�� ��� '����� �������� ��� ����G����B������!��"������� ��� ���� O#��1��?�� 0�������� '�� ��#:=
9#�:�'����������'��G�;�<�����(-�����0�����������C5=�0�:�5�D���������/����/�2���������60�����5����2�R�5
�����7�69��G�� ���B�C������G8=�,#��@��������P���R��D�����5C���1����)#�:�#��%&��'����D���%�=�*����������D�?����
'�� ,#������ '�� 2E� ����G!B= �� 7?��%�� '�� ����8�� �����'�� �� ��,#���'�� �?� �#���� ������'�=� >��� '�>���'�� �� ����%&�� *��
�'����=� *���� ,#�� �?� ��� '���=� �� >�#��� '��� ��� '���� �#*��=� �>���%�� ��������%&�=� ��D� *���� '�� *���#?���?���� ��?�
-��'�'��������� >����������'����6&�����'����������'�����%&�=��� ��,#���'�����.������'���'�� ��-��=� ������?�,#�����.
��?��'�� �#��'��� ��*������ �� '�'�� ���#���� *������#�?����� ��� >����=� ���� ?��'��� '�� ������� ��F=� �<� '�� 6���� 5��.� �
*�������=��>�$�'����*#D����'���5&���#�����5=���C�!C������6����/��5����'����*����'����������'�'��'��5&���#��=
�������'������?D���'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C��B�C�����

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1000372-24.2017.8.26.0005 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional V-São Miguel Paulista,Estado de São Paulo,Dr(a).Michel Chakur Farah,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) PM 
AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,CNPJ 18.009.583/0001-87,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Andreia Pereira Mota,alegando em síntese:Em setembro de 2016,a Autora decidiu trocar seu veículo,marca GOLF.A 
Autora e seu irmão Gilson dirigiram-se até a Plaza Megastore,ora requerida e assim firmaram a negociação transferindo da conta 
corrente do seu irmão Gilson para a conta corrente da PM Autos C Veículos Ltda o valor de R$39.125,00,entre documentação e en-
trega do veículo, soma-se o total de R$ 104.125,00 que esta pagou ao requerido, o qual não cumpriu com o acordado no contrato. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2021. [21,22] 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000199-57.2021.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO, RG 15.969.860-1, CPF 091.046.498-77, com endereço à Rua Sabia Branco, 
229, Casa C, Jaguare, CEP 05328-140, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Henrique Cordeiro Marques. 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, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil,do 
bloqueio parcial do valor do crédito em execução, via SisbaJud, no valor de R$.2.080,35, e que foi requisitada a transferência de 
valores bloqueados, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugnação fluirá após o decurso do prazo do presente edital, será 
expedido mandado de levantamento eletrônico ao exequente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2021.                                                    [22,23] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA JULIA SAN-
DES ALVES CANUTO,REQUERIDO POR CLEONICE SANDES ALVES PERUSSO-PROCESSO Nº1014712-08.2019.8. 
26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). 
Marco Aurélio Paioletti Martins Costa,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conheci-
mento tiverem que, por sentença proferida em 28/10/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA JULIA SANDES 
ALVES CANUTO,CPF 321.030.028-30,que apresenta comprometimento de raciocínio lógico,não conseguindo exprimir 
desejos ou necessidade,o que impossibilita de imprimir diretrizes da vida,declarando-o(a) relativamente incapaz de exer-
cer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Cleonice 
Sandes Alves Perusso, CPF 006.127.988-95. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2020.       [22] 

24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033689-94.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juíz(a) de Direito 
da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER a(o) TACV - CABO VERDE AIRLINES, CNPJ 07.469.035/0001-13, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por MARIANA REIS FARINELLI. 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 dias 
úteis, que fluirá após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 10.348,89 (agosto/2021), 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 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 02 de setembro de 2021. 
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Senado aprova PEC que
flexibiliza gastos na

educação em 2020 e 2021
O Senado aprovou na terça-feira, em segundo turno, a Propos-

ta de Emenda à Constituição (PEC) 13, cuja votação iniciou na
semana passada. A PEC livra de punição os estados e municípios
que não investiram em 2020 e 2021 a porcentagem mínima de recur-
sos resultantes de impostos exigida pela Constituição em educa-
ção. Agora, o texto segue para votação na Câmara dos Deputados.

A justificativa para aprovação da PEC é que a pandemia, que
obrigou a suspensão de aulas e, ao mesmo tempo, o
redirecionamento de verbas para a área da saúde, impediu prefeitos
de investirem em educação uma porcentagem mínima prevista em
lei. Por conta da suspensão de aulas presenciais, gastos com trans-
porte escolar e merenda, que não foram necessários.

A Constituição determina que a União aplique em educação
pelo menos 18% e estados e municípios pelo menos 25% do total
de receitas vindas de impostos. Caso a PEC não seja aprovada no
Congresso, os gestores que não aplicaram o mínimo previsto po-
dem sofrer penalidades cíveis ou criminais, além de sanções admi-
nistrativas. Segundo levantamento da Consultoria do Senado, no
entanto, apenas 280 municípios não cumpriram com a destinação
mínima. Isso representa 5% do total de municípios do país. (Agen-
cia Brasil)
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Termini S.A. – CNPJ/MF nº 64.805.187/0001-83 – NIRE 353.003.296-51
Demonstrações Contabeis referentes aos exercicios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais – R$)

Balanço Patrimonial

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio LiquidoDemonstrações dos Resultados
Ativo 2017 2016
Circulante 4.378 3.345
Não Circulante 4.706 4.912
Depositos Judiciais 104 59
Imobilizado 4.602 4.853
Total do Ativo 9.084 8.257
Passivo 2017 2016
Circulante 3.625 3.182
Não Circulante 93 108
Patrimônio Líquido 5.366 4.967
Capital Social 2.000 2.000
Reserva Legal 400 400
Reserva para Contigências 500 2.516
Reserva de Lucros 2.466 51
Total do Passivo 9.084 8.257

2017 2016
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro liquido do exercicio 24.916 17.678
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercicio 
com os recursos provenientes com atividades operacionais

Depreciação e Amortização 403 413
(Aumento)/redução em ativos (284) 2.501

Capital 
social

Re-
serva 
Legal

Reserva 
para 

conti-
gências

Re-
serva 

de 
Lucros Total

Saldo em 31/12/2015 2.000 400 2.274 2.163 6.837
Lucro Liquido do Exercicio – – – 17.678 17.678
Dividenos Distribuidos – – – (19.548) (19.548)
Transferencia para reserva – – 242 (242) –
Saldo em 31/12/2016 2.000 400 2.516 51 4.967
Lucro Liquido do Exercicio – – – 24.916 24.916
Dividenos Distribuidos – – – (24.517) (24.517)
Transferencia para reserva – – (2.016) 2.016 –
Saldos em 31/12/2017 2.000 400 500 2.466 5.366

2017 2016
Receita Liquida 4.7237 44.794
Custo dos Serviços Prestados (9.553) (14.956)
Lucro Bruto 37.684 29.838
Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas (6.737) (6.444)
Depreciação e Amortização (403) (412)
Lucro antes do Resultado Financeiro 30.544 22.982
Resultado Financeiro liquido (60) (13)
Lucro antes dos Impostos 30.484 22.969
Imposto de renda (4.088) (3.884)
Contribuição social (1.480) (1.407)
Lucro Liquido do Exercicio 24.916 17.678

Fernanda Rodrigues Novaes – Diretora Ricardo Zweibil – Diretor Antonio Marcos de Oliveira Lopes – Contador CRC 1SP 253.504/0-8

2017 2016
Aumento/(redução) em passivos 26 (54)
Caixa Liquido gerado nas atividades operacionais 25.061 20.538
Fluxo de Caixa das atividades de Investimento
Aquisição de bens do imobilizado (152) (30)
Caixa consumido nas atividades de Investimento (152) (30)
Fluxo de Caixa das ativiades de financiamento
Partes relacionadas (1.826) –
Empréstimos e financiamentos 402 –

2017 2016
Dividendos distribuidos (24.517) (19.548)
Caixa Liquido consumido nas atividades de 
financiamento (25.941) (19.548)

Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa (1.032) 960

Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do exercicio 1.165 205
No fim do exercicio 133 1.165

Termini S.A. – CNPJ/MF nº 64.805.187/0001-83 – NIRE 353.003.296-51
Demonstrações Contabeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)

Balanço Patrimonial Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido

Demonstrações dos Resultados

2019 2018
Ativo/Circulante 8.652.220 4.001.769
Não Circulante 6.786.803 5.405.537
Realizavel a Longo Prazo 99.688 56.230
Imobilizado 6.687.115 5.349.307
Total do Ativo 15.439.023 9.407.306
Passivo/Circulante 4.552.702 4.369.974
Não Circulante 13.704 13.328
Patrimonio Liquido 10.872.617 5.024.004
Capital Social 2.000.000 2.000.000
Reserva Legal 400.000 400.000
Reserva para Contigências 500.000 500.000
Reserva de Lucros 7.972.617 2.124.004
Total do Passivo 15.439.023 9.407.306

Capital social Reserva Legal Reserva para contigências Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total
Saldo em 31/12/2017 2.000.000 400.000 500.000 2.465.617 – 5.365.617
Lucro Liquido do Exercicio – – – – 28.698.387 28.698.387
Dividenos Distribuidos – – – (2.465.617) (26.574.383) (29.040.000)
Transferencia para reserva – – – 2.124.004 (2.124.004) –
Saldo em 31/12/2018 2.000.000 400.000 500.000 2.124.004 – 5.024.004
Ajuste do exercicio anterior – – – – 162.627 162.627
Lucro Liquido do Exercicio – – – – 31.481.935 31.481.935
Dividenos Distribuidos – – – (2.124.004) (23.671.945) (25.795.949)
Transferencia para reserva – – – 7.972.617 (7.972.617) –
Saldos em 31/12/2019 2.000.000 400.000 500.000 7972617 – 10.872.617

2019 2018
Receita Liquida 54.945.357 50.854.940
Custo dos Serviços Prestados (13.048.336) (12.477.370)
Lucro Bruto 41.897.021 38.377.570
Despesas Operacionais:Gerais e Administrativas (3.250.101) (3.045.125)
Depreciação e Amortização (602.340) (446.894)
Lucro antes do Resultado Financeiro 38.044.580 34.885.551
Resultado Financeiro liquido (108.554) (208461)
Lucro antes dos Impostos 37.936.026 34.677.090
Imposto de renda (4.739.302) (4.389.752)
Contribuição social (1.714.789) (1.588.951)
Lucro Liquido do Exercicio 31.481.935 28.698.387

Fernanda Rodrigues Novaes – Diretora Ricardo Zweibil – Diretor Antonio Marcos de Oliveira Lopes – Contador CRC 1SP 253.504/0-8

2019 2018
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro liquido do exercicio 31.481.935 28.698.387
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercicio com os 
recursos provenientes com atividades operacionais

Depreciação e Amortização 602.340 446.894
Ajustes de exercicio anterior 162.627
(Aumento)/redução em ativos (289.589) (91.630)
Aumento/(redução) em passivos 149.341 469.053
Caixa Liquido gerado nas atividades 
operacionais 32.106.654 29.522.704

Fluxo de Caixa das atividades de Investimento
Aquisição de bens do imobilizado (1.935.564) (1.193.718)
Adições no Intangivel (4.584) –

2019 2018
Caixa consumido nas atividades de 
Investimento (1.940.148) (1.193.718)

Fluxo de Caixa das ativiades de financiamento
Partes relacionadas (833.000) 876.000
Dividendos distribuidos (25.795.949) (29.040.000)
Caixa Liquido consumido nas atividades de 
financiamento (26.628.949) (28.164.000)

Aumento (redução) de caixa e equivalente 
de caixa 3.537.557 164.986

Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do exercicio 298.327 133.341
no fim do exercicio 3.835.884 298.327

Demonstração do Fluxo de Caixa

Termini S.A. – CNPJ/MF nº 64.805.187/0001-83 – NIRE 353.003.296-51
Demonstrações Contabeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Balanço Patrimonial Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido

Demonstrações dos Resultados

2020 2019
Ativo/Circulante 10.540.634 8.652.220
Não Circulante 6.803.329 6.786.803
Depositos Judiciais 106.413 99.688
Imobilizado 6.696.916 6.687.115
Total do Ativo 17.343.963 15.439.023
Passivo/Circulante 5.173.854 4.552.702
Não Circulante 3.395.994 13.704
Patrimônio Liquido 8.774.115 10.872.617
Capital Social 2.000.000 2.000.000
Reserva Legal 400.000 400.000
Reserva para Contigências 500.000 500.000
Reserva de Lucros 5.874.115 7.972.617
Total do Passivo 17.343.963 15.439.023

Capital social Reserva Legal Reserva para contigências Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total
Saldo em 31/12/2018 2.000.000 400.000 500.000 2.124.004 – 5.024.004
Ajuste do exercicio anterior – – – – 162.627 162.627
Lucro Liquido do Exercicio – – – – 31.481.935 31.481.935
Dividenos Distribuidos – – – (2.124.004) (23.671.945) (25.795.949)
Transferencia para reserva – – – 7.972.617 (7.972.617) –
Saldo em 31/12/2019 2.000.000 400.000 500.000 7.972.617 – 10.872.617
Lucro Liquido do Exercicio – – – – 8.421.499 8.421.499
Dividenos Distribuidos – – – (7.972.617) (2.587.384) (10.560.001)
Transferencia para reserva – – – 5.874.115 (5.874.115) –
Saldos em 31/12/2020 2.000.000 400.000 500.000 5.874.115 – 8.774.115

2020 2019
Receita Liquida 24.876.911 54.945.357
Custo dos Serviços Prestados (9.598.439) (13.048.336)
Lucro Bruto 15.278.472 41.897.021
Despesas Operacionais/Gerais e Administrativas (3.159.909) (3.250.101)
Depreciação e Amortização (730.947) (602.340)
Lucro antes do Resultado Financeiro 11.387.616 38.044.580
Resultado Financeiro liquido (67.840) (108.554)
Lucro antes dos Impostos 11.319.776 37.936.026
Imposto de renda (2.124.733) (4.739.302)
Contribuição social (773.544) (1.714.789)
Lucro Liquido do Exercicio 8.421.499 31.481.935

Fernanda Rodrigues Novaes – Diretora Ricardo Zweibil – Diretor Walter Docio de Souza – Contador CRC 1SP 336.678/0-6

2020 2019
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro liquido do exercicio 8.421.499 31.481.935
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercicio com os 
recursos provenientes com atividades operacionais

Depreciação e Amortização 730.947 602.340
Ajustes de exercicio anterior – 162.627
(Aumento)/redução em ativos 1.101.062 (289.589)
Aumento/(redução) em passivos 1.044.595 149.341
Caixa Liquido gerado nas atividades opera-
cionais 11.298.103 32.106.654

Fluxo de Caixa das atividades de Investimento
Aquisição de bens do imobilizado 2.366.523 (1.935.564)
Adições no Intangivel – (4.584)

2020 2019
Caixa consumido nas atividades de 
Investimento 2.366.523 (1.940.148)

Fluxo de Caixa das ativiades de financiamento
Partes relacionadas (2.098.501) (833.000)
Dividendos distribuidos (8.421.499) (25.795.949)
Caixa Liquido consumido nas atividades de 
financiamento (10.520.000) (26.628.949)

Aumento (redução) de caixa e equivalente 
de caixa 3.144.626 3.537.557

Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do exercicio 3.835.884 298.327
no fim do exercicio 6.980.510 3.835.884

Demonstração do Fluxo de Caixa

Data, Hora, Local: 31.08.2021, às 10 horas, na sede social, Rua Tabapuã, nº 1.123, 
conjunto 215, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente, 
Daniel Monteiro Coelho de Magalhães; Secretária, Ila Alves Sym. Ordem do Dia: Nos 
termos do artigo 59 da Lei das S/A, deliberar sobre: (i) a aprovação da 1ª emissão de 
debêntures da Companhia, conversíveis em ações, da espécie quirografária, sem garantia 
adicional, em série única, no valor de R$ 40.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente) as quais serão objeto de colocação privada, cujos termos e condições 
constarão no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, Sem Garantia Adicional, em Série Única, Para Colocação 
Privada, da Virgo Holding S.A.” a ser celebrada entre a Companhia, a Vórtx Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88, na qualidade 
de agente fi duciário, representando a comunhão dos debenturistas da Emissão e, na 
qualidade de intervenientes anuentes, Ivo Vel Kos, CPF/ME nº 282.710.018-50 e Daniel 
Monteiro Coelho de Magalhães, CPF/ME nº 353.261.498-77(“Escritura de Emissão”, 
“Agente Fiduciário” e “Debenturista”, respectivamente); (ii) autorização para a Companhia 
celebrar todos os documentos acessórios à Escritura de Emissão, tais como, mas sem 
limitação, acordo de indenização, contrato de parceria, dentre outros; (iii) renuncia ao direito 
de preferência na subscrição das Debêntures, nos termos dos artigos 109, inciso IV e 171, 
§3º, da Lei das S/A; e (iv) autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar 
todas e quaisquer providências necessárias à formalização das deliberações acima. 
Deliberações Aprovadas: Após exame e discussão, os acionistas, por unanimidade e 
sem quaisquer restrições: (I) Aprovaram, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da 
Companhia, a realização da Emissão, cujos principais termos e condições, em conformidade 
com a Escritura de Emissão, possuem as seguintes características: (a) Data de Emissão 
das Debêntures: Para todos os fi ns e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures 
será 31.08.2021 (“Data de Emissão”); (b)  Valor Total da Emissão: O valor total da 
Emissão será de até R$ 40.000.000,00 na Data de Emissão, correspondentes às Debêntures 
da Série Única (“Valor Total da Emissão”); (c) Quantidade de Debêntures: Serão 
emitidas 40.000 Debêntures, correspondentes às Debêntures da Série Única; (d) Valor 
Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data 
de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (e) Séries: A Emissão será realizada em série única; 
(f) Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão 
emitidas sob a forma nominativa, sem emissão de cautelas ou certifi cados, sendo que, para 
todos os fi ns de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela inscrição do 
Debenturista no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Emissora; (g) 
Conversibilidade: As Debêntures serão conversíveis em ações de emissão da Emissora, 
por opção do Debenturista, conforme critérios de conversão a serem previstos na Escritura 
de Emissão; (h) Procedimentos de Conversão: Durante o período que se inicia na Data 
de Integralização das Debêntures, conforme defi nida na Escritura de Emissão, e se estende 
até a Data de Vencimento (“Janela de Conversão”), o Debenturista poderá, a seu exclusivo 
critério, realizar a conversão das Debêntures em ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, de emissão da Emissora. Para tanto, o Debenturista deverá enviar notifi cação, por 
escrito, à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, até o último dia da Janela de Conversão, 
inclusive, a respeito de sua intenção de converter a totalidade, e não menos que a totalidade 
(“Notifi cação de Conversão”) das Debêntures objeto da Emissão, acrescidas da 
Remuneração, conforme abaixo defi nida, calculada de forma pro rata temporis por Dias 
Úteis decorridos, desde a Data de Integralização, até a data da efetiva conversão das 
Debêntures, e, conforme o caso, das Multas por Descumprimento, dos Encargos Moratórios, 
conforme abaixo defi nidos, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Emissora nos termos da Escritura de Emissão, sendo que a efetiva conversão das Debêntures 
deverá ocorrer até o prazo fi nal da Janela de Conversão, em data a ser indicada na 
Notifi cação de Conversão (“Data de Conversão”). Caso o Debenturista opte pela conversão 
das Debêntures, as ações resultantes da conversão deverão ser ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, com direitos políticos e econômicos idênticos às ações ordinárias de 
emissão da Emissora existentes nesta data, devendo fazer jus a quaisquer direitos 
econômicos deliberados em atos societários da Emissora, a partir da Data de Conversão, 
inclusive no que se refere aos dividendos e juros sobre capital próprio ainda não declarados 
ou pagos (mesmo que tais dividendos e juros sobre capital próprio sejam referentes ao 
período anterior à Data de Conversão); (i) Espécie: As Debêntures serão da espécie 
quirografária; (j) Prazo, Data de Vencimento e Pagamento do Valor Nominal 
Unitário: As Debêntures terão prazo de vencimento de 60 meses contados da Data 
Emissão, com data de vencimento a ser defi nida na Escritura de Emissão (“Data de 
Vencimento”), respeitada a Repactuação Programada, conforme abaixo defi nida. 
Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de Repactuação Programada, o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será pago, em uma única parcela, na Data de Vencimento; 
(k) Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto de colocação privada e emitidas 
nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei das S/A; (l) Depósito para Distribuição e 
Negociação: As Debêntures não serão registradas para distribuição no mercado primário, 
negociação no mercado secundário, custódia eletrônica ou liquidação em qualquer mercado 
organizado; (m) Forma de Subscrição e Preço de Integralização: As Debêntures 
serão integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, pelo seu 
Valor Nominal Unitário. (n) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das 
Debêntures não será objeto de atualização monetária; (o) Remuneração: As Debêntures 
farão jus a uma remuneração equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias 
diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na 
forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página da Internet 
(http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de spread ou sobretaxa de 3,5% ao ano, base 
252 Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, desde a respectiva Data da 
Integralização até a data de pagamento da Remuneração; (p) Pagamento da 
Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento 
antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração 
será paga na Data de Vencimento, caso não ocorra a conversão das Debêntures, respeitada 
a Repactuação Programada; (q) Vencimento Antecipado: O vencimento antecipado das 
Debêntures ocorrerá na forma prevista na Escritura de Emissão, cujos termos e condições 

foram apresentados aos acionistas nesta reunião e devidamente aprovados; (r) 
Repactuação: Caso não tenha ocorrido a conversão das Debêntures, conforme previsto na 
Escritura de Emissão, as Debêntures deverão ser, na Data de Vencimento (“Data de 
Repactuação Programada”), objeto de repactuação programada de forma a refl etir 
(“Repactuação Programada”) as seguintes condições: (i) incorporação, na Data de 
Vencimento, da Remuneração incorrida desde a data de integralização até a Data de 
Repactuação Programada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, bem como 
incorporação de qualquer outro valor devido a título de Encargos Moratórios ou Multas por 
Descumprimento e ainda não pago ao Valor Nominal Unitário das Debêntures; (ii) alteração 
da Remuneração das Debêntures, que deixará de ser acrescida de sobretaxa de 3,5% ao ano 
e passará a ser remunerada exclusivamente por remuneração equivalente a 100% da 
variação da Taxa DI, desde a Data de Repactuação Programada até a data do efetivo 
pagamento; (iii) postergar a Data de Vencimento das Debêntures em 36 meses adicionais à 
Data de Vencimento das Debêntures; e (iv) estabelecer novo cronograma de pagamentos 
das Debêntures, que passará a adotar pagamentos mensais, conforme cronograma de 
pagamentos constante da Escritura de Emissão; (s) Resgate ou Amortização 
Antecipada: Não haverá previsão de resgate ou amortização antecipada das Debêntures 
pela Companhia; (t) Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da 
Emissão serão destinados pela Emissora (i) para pagamento dos custos da Emissão; (ii) para 
o pré-pagamento das debêntures emitidas por meio do “Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e com Garantia Fidejussória, em Série Única, Para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Isec Securitizadora S.A.”, celebrada em 11.06.2019, aditada de 
tempos em tempos, entre Virgo Companhia de Securitização (nova denominação da Isec 
Securitizadora S.A.), na qualidade de emissora, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fi duciário, Ivo; Gabriela Vel Kos, Virgo II 
Companhia de Securitização (nova denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de 
Securitização) e a Emissora (anteriormente denominada Isec Participações Ltda.) na 
qualidade de garantidores (“Debêntures Virgo Companhia de Securitização”) e (iii) no curso 
normal de seus negócios. (u) Local de Pagamento: O pagamento relativo às Debêntures 
será feito pela Emissora mediante depósito direto na conta corrente dos Debenturistas 
(“Conta de Pagamento das Debêntures”); e (v) Encargos Moratórios e Multas por 
Descumprimento: Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo 
impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos Debenturistas, 
os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora fi carão sujeitos a, 
independentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) multa 
convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%; e (ii) juros moratórios à 
razão de 1% ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, 
ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). Caso a 
Emissora ou os Acionistas se neguem a realizar, respeitado o prazo de cura de 5 Dias Úteis 
a contar da notifi cação do Agente Fiduciário ou do Debenturista nesse sentido, qualquer dos 
Atos de Conversão, dos Atos Adicionais ou qualquer outro ato necessário à efetivação da 
conversão das Debêntures, conforme defi nidos na Escritura de Emissão, a Emissora deverá 
pagar multa diária não compensatória ao Debenturista no valor de R$ 25.000,00 até que 
seja sanado o descumprimento (“Multa por Descumprimento da Conversão”), sem prejuízo 
da possibilidade da decretação do vencimento antecipado, a exclusivo critério do 
Debenturista e/ou da execução específi ca das obrigações na Escritura de Emissão. 
Independentemente da efetiva decretação do vencimento antecipado das Debêntures pelos 
Debenturistas ou pelo Agente Fiduciário e sem prejuízo da possibilidade de imediata 
decretação de vencimento antecipado ou da conversão das Debêntures, a exclusivo critério 
do Debenturista, na ocorrência de determinados Eventos de Vencimento Antecipado 
descritos na Escritura de Emissão, cujos termos e condições foram apresentados aos 
acionistas nesta reunião e devidamente aprovados, a Emissora deverá pagar ao Debenturista 
multa não compensatória no valor de R$ 10.000.000,00 (“Multa por Evento de 
Inadimplemento” e, em conjunto com a Multa por Descumprimento da Conversão, as 
“Multas por Descumprimento”), exceto se, no prazo de 30 dias contados da ocorrência do 
respectivo evento, o Evento de Vencimento Antecipado for anulado ou revertido, de forma a 
restaurar a situação anterior à sua ocorrência. A Multa por Evento de Inadimplemento será 
aplicada sem prejuízo de qualquer dos demais direitos dos Debenturistas previstos na 
Escritura de Emissão, inclusive, mas sem limitação, ao exercício dos direitos de Conversão, 
de declarar o vencimento antecipado das Debêntures, de receber os pagamentos do Valor 
Nominal Unitário, da Remuneração e de Encargos Moratórios, que são cumulativos e 
seguirão em pleno vigor, nos termos da Escritura de Emissão e/ou da execução específi ca 
das obrigações da Escritura de Emissão. A Multa por Evento de Inadimplemento será 
devida no prazo de 10 Dias Úteis da notifi cação do Agente Fiduciário ou do Debenturista 
à Emissora neste sentido; (w) Demais Características: as demais características das 
Debêntures, cujos termos e condições foram apresentados aos acionistas nesta reunião e 
devidamente aprovados, serão especifi cadas na Escritura de Emissão. (II) Autorizaram a 
Companhia celebrar todos os documentos acessórios à Escritura de Emissão, tais como, 
mas sem limitação, acordo de indenização, contrato de parceria, dentre outros. (III) 
Aprovaram a renúncia ao direito de preferência na subscrição das Debêntures, nos termos 
dos artigos 109, inciso IV e 171, §3º, da Lei das S/A; e (IV) Fica a Diretoria da Companhia 
autorizada a praticar todos os atos necessários à realização da Emissão, incluindo, mas 
não se limitando, à: (a) contratação dos demais prestadores de serviços da Emissão, tais 
como agente fi duciário e assessores legais, entre outros; (b) negociação dos termos e 
condições fi nais dos documentos da Emissão, incluindo as obrigações da Companhia, 
eventos de inadimplemento e condições de vencimento antecipado das Debêntures; e (c) 
celebração de todos os instrumentos e prática de todos os atos necessários à efetivação 
da Emissão, incluindo, sem limitação, Escritura de Emissão e demais documentos, bem 
como aditamentos aos mesmos. Todos os atos relativos às deliberações ora aprovadas 
que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente à data desta reunião fi cam 
também expressamente confi rmados e ratifi cados. Encerramento: nada mais. São 
Paulo, 31.08.2021. Acionistas presentes: Ivo Vel Kos e Daniel Monteiro Coelho de 
Magalhães.  Daniel Monteiro Coelho de Magalhães - Presidente, Ila Alves Sym - Secretária. 
JUCESP nº 436.037/21-0 em 13.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Virgo Holding S.A.
CNPJ/ME nº 30.507.646/0001-20  - NIRE – 35.300.574.591
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077702-06.2017.8.26.0100. O Doutor
Guilherme Madeira Dezem, MM. Juiz de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, da Comarca de
São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Daniel Vieira Carvalho, RG
1207078, CPF 013.844.292-47, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão, convertida em ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Money Plus Sociedade de Crédito ao
Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda, alegando em síntese que o requerido
deixou de pagar as parcelas oriundas da Cédula de Crédito Bancário nº 013844292, cujo débito, em maio
de 2017, importava em R$ 355.637,12. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias efetuar o pagamento integral da dívida atualizada, até a data
do efetivo pagamento e acrescida dos honorários advocatícios de 10%(dez por cento) sobre o valor do
débito atualizado, ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação;
podendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste
edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos
termos do art. 745-A do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 18 de agosto de 2021.  22 e 23.09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1126302-92.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins
Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a So Hyun Pak, RG W500438-1, CPF 714.632.160-68, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 21.159,91 (outubro/2016), decorrente do inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2012. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
20 de agosto de 2021.                                                                                                      22 e 23.09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000522-60.2021.8.26.0006. A MM. Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dra. Luciana
Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GLEIDSON PEREIRA GOMES, Brasileiro,
CPF 43544745810, com endereço à Rua Esperantinopolis, 577, Vila Nhocune, CEP 03561-100, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco
Itaucard S.A., alegando em síntese: falta de pagamento da parcela 29, com vencimento em 17/09/20 –
contrato n° 30410-222417636. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
01 de setembro de 2021.                                                                                                             22 e 23.09

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0034311-76.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Coimbra Junqueira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sun Ok Hong Lee, CPF 007.972.588-09, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-
se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, p ara que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito de R$ 44.843,70 (agosto/2021), 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 para que a executada,
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 26 de agosto de 2021.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010076-72.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) NATHALIE DA SILVA MARTINS, Brasileira, Solteira, RG 38.759.407-3, CPF 410.256.468-35, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Exoneração, por parte de Andre Luiz de Oliveira Martins. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021.       [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1022253-29.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS MORI,
RG 373363199, CPF 267.473.768-97, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Editora Cered
Centro de Recursos Educacionais Ltda., objetivando a cobrança de R$ 1.076,66 (dezembro/2017), oriunda do
inadimplemento do contrato de compra e venda de material didático, vendido no ano letivo de 2014. Encontrando-
se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de
custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob
pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2020.     21 e 22.09

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1061588-60.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria da Silva Santos, Arnaldo dos Santos, Isac Faria
Evangelista, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Altamiro Lourenço Rodrigues e Jussara Pereira de Jesus ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração
de domínio sobre imóvel situado na Rua Folha de Prata, nº 2, Jardim Paraguaçu, São Paulo-SP, CEP:03939072,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 21 e 22/09
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Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0055430-30.2020.8.26.0100. A MM. JuÍza de Direito 
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a CRISTIANY FALANGA MARTINS, CPF 086.623.418-70, RG 18287120, que 
por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por ASSOCIAÇÃO 
EDIUCACIONAL UIRAPURU. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito de R$ 13.702,12, devidamente 
atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a 
executada, 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 29 de abril de 2021. 

36ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
Edital de Citação - Prazo do Edital 20 Dias. Processo nº 1072280-16.2018.8.26.0100. A Dra. Priscilla 
Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc..  FAZ SABER a ELAINE LUCCI LIPPELT, CPF 153.028.548-80, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco 
do Estado de São Paulo - Cabesp, objetivando a cobrança de R$ 6.118,93 (05/07/2018), referente ao 
inadimplemento das contribuições do Plano de Saúde Cabesp-Família a partir de dezembro/2014. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2021. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - AAFIT/SP
CNPJ nº 47.468.376/0001-99

(29/09/2021)
A Associação dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – AAFIT/SP,
nos termos do artigo 13 do seu Estatuto, com sede à Avenida Vieira de Carvalho, 172,
5º andar, São Paulo/SP, CONVOCA os associados para a Assembleia Geral a ser
realizada, excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na internet por
meio da plataforma Zoom, no dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2021 (dois mil e
vinte e um), às 11:30 (onze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 12:00
(doze horas) em segunda chamada com qualquer número de associados presentes,
com a seguinte pauta, relativamente à prestação anual de contas: 1) Apresentação
das contas e relatório da diretoria; 2) Apresentação dos pareceres dos Conselhos
Fiscal e de Representantes; 3) Esclarecimento de dúvidas; 4) Deliberação a respeito
das contas apresentadas. O link para acesso à reunião da Assembleia Geral é: https:/
/us06web.zoom.us/j/88019906368. São Paulo, 21 de setembro de 2021

Rafael Rodrigues Aguirrezábal - Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDAF/SP
CNPJ nº 60.534.138/0001-00

(29/09/2021)
O Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – SINDAF/SP,
nos termos do artigo 12 do seu Estatuto, com sede à Avenida Vieira de Carvalho, 172,
5º andar, São Paulo/SP, CONVOCA os filiados para a Assembleia Geral a ser realizada,
excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na internet por meio da
plataforma Zoom, no dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um),
às 11:30 (onze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 12:00 (doze horas) em
segunda chamada com qualquer número de filiados presentes, com a seguinte pauta,
relativamente à prestação anual de contas: 1)  Apresentação das contas e relatório da
diretoria; 2)  Apresentação dos pareceres dos Conselhos Fiscal e de Representantes;
3) Esclarecimento de dúvidas; 4) Deliberação a respeito das contas apresentadas. O
link para acesso à reunião da Assembleia Geral é: https://us06web.zoom.us/j/
88019906368. São Paulo, 21 de setembro de 2021.

Rafael Rodrigues Aguirrezábal - Presidente
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         Demonstrações do Fluxo de Caixa 2020 2019
Prejuízo do Exercício (14.088) (2.158)
Ajustes ao Prejuízo do Exercício
Depreciação e Amortização 2.230 1.482
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (106) (6)
Juros e Encargos Financeiros 414 549
Equivalência Patrimonial 5 -
Receita Diferida Recebida 7.863 -
Baixa Ativo Intangível 100 -
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:
Clientes (10.217) 892
Estoque (6.479) (655)
Impostos a Recuperar (983) (400)
Fornecedores 704 609
Adiantamento a Terceiros (352) -
Adiantamento a Funcionários (4) 123
Obrigações Fiscais 526 31
Obrigações Trabalhistas 3.241 1.314
Outras Obrigações 95 -
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) 
Atividades Operacionais (17.053) 1.781
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:
Aporte de Capital em nova Empresa do Grupo (100) -
Pagamento por Aquisição de Imobilizado e Intangível (4.557) (5.315)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
  Investimento (4.657) (5.315)
Fluxos de Caixa das Atividades de
  Financiamento:
Pagamento de Arrendamento Mercantil, inclusive
  encargos - -
Ágio na Emissão de Ações 38.042 7.564
Aumento de Capital Social - 11
Empréstimos - 3.500
Pagamento de Juros sobre Empréstimos (380) (635)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
  de Financiamento 37.662 10.440
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 15.952 6.906
Caixa e Equivalentes de Caixa - No Início do Exercício      8.167 1.261
Caixa e Equivalentes de Caixa - No final do Exercício 24.120 8.167

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Ativo 61.258 24.841
Circulante 49.883 15.788
Caixa e Equivalentes de Caixa 24.120 8.167
Clientes a Receber 13.790 3.466
Estoques 8.320 1.842
Impostos a Recuperar 2.793 1.810
Adiantamento de Terceiros 841 489
Adiantamento de Funcionários 18 14
Não Circulante 11.375 9.053
Investimentos 95 -
Imobilizado 11.280 8.953
Intangível - 100

           Demonstrações de Resultado 2020 2019
Receita Operacional Líquida 52.665 33.548
Custos dos Serviços (42.247) (22.803)
Resultado Operacional Bruto 10.418 10.745
Despesas Operacionais (24.039) (12.146)
Despesas Gerais e Administrativas (19.810) (11.378)
Despesas de Vendas e Marketing (4.167) (754)
Outras Despesas (62) (14)
Prejuízo Operacional (13.621) (1.401)
Resultado Financeiro, Líquido (468) (757)
Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Prejuízo do Exercício (14.088) (2.158)

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido

Capital
Social

Reservas 
de Capital

Lucros
Acumulados Total

Em 31/12/2019 163 37.990 (24.172) 13.981
Ágio na Emissão de Ações - 38.042 - 38.042
Capital Social a Integralizar 3 (3) - -
Capital Social Subscrito 84 (84) - -
Prejuízo do Exercício - - (14.088) (14.088)
Em 31/12/2020 250 75.944 (38.260) 37.934

MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA S.A.
CNPJ 15.519.353/0001-70

Relatório da Diretoria - Exercícios findos em 31/12/2020 - (em milhares de reais - R$)
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, esta Diretoria apresenta à apreciação de V.Sas. os seguintes Demonstrativos Financeiros, encerrados em 31 de dezembro de 2020: Balanços Patrimoniais,
Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações. Nos termos dos Estatutos Sociais, colocamo-nos à disposição de V.Sas., para as informações que se fizerem
necessárias.  São Paulo, 20 de maio de 2021.  A Diretoria

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras:  A Mendelics Análise 
Genômica S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital fechado, foi 
fundada em 18/04/2012 e possui sede na Rua Cubatão, 86, Conj. 1602, na 
cidade de SP, SP. 1. Contexto Operacional: A Companhia é uma Sociedade 
Anônima de Capital Fechado que tem como objeto a prestação de serviços 
de análises clínicas e laboratoriais, podendo referidos serviços envolverem, 
dentre outras técnicas, a análise genética dos materiais biológicos coletados 
junto a seus clientes; a gestão de bens (móveis ou imóveis) e direitos (mate-
riais ou intelectuais) de sua própria titularidade; e a eventual participação em 
outras sociedades, personificadas ou não, na qualidade de sócia ou acionis-
ta. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) para Pequenas e Médias Empresas. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. 3. Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização 
das operações e a elaboração das demonstrações financeiras são: (a) Apu-
ração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformida-
de com o regime contábil de competência. (b) Moeda funcional: As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em (milhares) reais, que é a 
moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação. 
(c) Caixa e equivalentes de caixa: incluem o caixa, os depósitos bancários 
e as aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor 
4. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes corres-
pondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso normal 
das atividades da Companhia, menos as perdas estimadas para glosa e 
inadimplência. 5. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo. O 
custo é determinado pelo método de avaliação de estoque “PEPS” (Primeiro 
a Entrar, Primeiro a Sair), conforme o consumo realizado para cada exame 
no período. 6. Impostos a Recuperar: Refere-se a impostos retidos sobre 
notas fiscais e aplicações financeiras. 7. Imobilizado: Os itens do imobiliza-
do são demonstrados ao custo histórico de aquisição subtraindo-se valor da 
depreciação e qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo 
para o uso pretendido pela administração, excluindo custos de financiamen-

Diretoria
David Schlesinger; André Castilho Valim; 

João Paulo Fumio Whitaker Kitajima; Fernando Kok; 
Rodrigo Sanches Marcon.

Conselho de Administração: Laércio José de Lucena Cosentino; 
David Schlesinger; João Paulo Vasco Poiares Baptista; 

André Castilho Valim; Thomaz Andrade Conde.
Contadora: Ana Paula Rosalem Senese - CRC: 1SP303951/O-4

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Passivo 61.258 24.841
Circulante 20.323 10.860
Fornecedores 2.338 1.634
Salários e encargos sociais 5.558 2.318
Impostos a recolher 686 160
Empréstimos 3.747 6.713
Receita diferida 7.863 -
Outros 131 35
Não Circulante 3.000 -
Empréstimos 3.000 -
Patrimônio Líquido 37.935 13.981
Capital Social 250 166
(-) Capital Social a Realizar - (3)
Reservas de Capital 75.945 37.990
Prejuízos Acumulados (38.260) (24.172)

tos. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de 
um ativo, ou outro valor substituto ao custo, deduzido do valor residual. A de-
preciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com 
relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item imobilizado. Os 
métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a 
cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis. 8. Intangível: Os ativos in-
tangíveis são avaliados ao custo de aquisição. Os gastos com aquisição e 
instalação de softwares são capitalizados de acordo com os benefícios eco-
nômicos futuros e amortizados pelo método linear. Amortizados com base 
no método linear, e a amortização é reconhecida no resultado pela vida útil 
estimada dos ativos, a partir da data em que estes estão disponíveis para 
uso. 9. Fornecedores: Referem-se a compras de produtos laboratoriais (re-
agentes, plásticos e vidrarias etc.), contas de telefonia fixa e móvel e outros 
gastos operacionais, com vencimento em sua maioria no mês subsequente. 
10. Tributação: A Companhia adota o regime de tributação do lucro real e 
não teve lucro tributável no exercício. 11. Empréstimo: Cédulas de Crédito 
bancário com pagamento de juros semestral a ser 100% amortizado em seu 
vencimento, cédula de crédito bancário nº 10111712007500 vencimento. 
05.01.2022 - cédula de crédito bancário nº 100119040005300 vencimento. 
09/04/2021. 12. Receita Diferida: Refere-se à comercialização de um novo 
produto com venda antecipada de exames, a qual é apropriada ao resultado 
no momento da realização desses exames, ao longo do exercício, bem 
como ocorre a apuração dos custos relacionados a tais produtos. 13. Patri-
mônio Líquido: (a) Capital social: O capital social em 31/12/2020, total-
mente integralizado, é de R$ 250 (R$ 163 em 31/12/2019), representado por 
165.637 ações nominativas sem valor nominal conforme informações a se-
guir: 78.808 ações ordinárias, 32.174 ações preferenciais classe A, 40.909 
ações preferenciais classe B, 13.746 ações preferenciais classe C; (b) Re-
serva de capital: Em dezembro de 2019, foi aprovado através da Ata da 
AGE, sendo R$ 7.563 aportado no exercício de 2019 e R$ 38.042 no exercí-
cio de 2020, todos os recursos destinados à reserva de capital como ágio na 
emissão de ações; (c) Prejuízo do exercício: Os prejuízos acumulados 
apresentados, em 2020 foi apurado o prejuízo de R$ 14.088, refletem o es-
perado no plano de negócios da Companhia, o qual contempla nos seus 
primeiros anos a formação, desenvolvimento e exploração do mercado da 
análise genômica no Brasil. A fase inicial da Companhia consistiu na forma-
ção de pessoal qualificado, aprimoramento dos processos produtivos, inves-
timentos em máquinas e equipamentos, divulgação da marca, Pesquisa e 
Desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, e na busca do aumento 
de eficiência operacional. Para os próximos períodos esperamos contínua 
evolução da receita e das margens, como resultado da busca constante de 
ganho de eficiência através do aprimoramento dos processos laboratoriais, 
o que levará à reversão dos prejuízos acumulados apresentados.



Lewandowski autoriza estados a
vacinar adolescentes contra covid-19

Nacional
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imunizante autorizado para apli-
cação em adolescentes é o da
Pfizer.

“A aprovação do uso da vaci-
na Comirnaty do fabricante Pfi-
zer/Wyeth em adolescentes en-
tre 12 e 18 anos, tenham eles
comorbidades ou não, pela An-
visa e por agências congêneres
da União Europeia, dos Estados
Unidos, do Reino Unido, do Ca-
nadá e da Austrália, aliada às ma-
nifestações de importantes or-

ganizações da área médica, le-
vam a crer que o Ministério da
Saúde tomou uma decisão in-
tempestiva e, aparentemente,
equivocada, a qual, acaso manti-
da, pode promover indesejáveis
retrocessos no combate à covid
-19”, decidiu o ministro.

Na semana passada, o Minis-
tério da Saúde revisou a recomen-
dação de vacinação de adolescen-
tes. Em nota técnica, publicada
pela Secretaria Extraordinária de

Enfrentamento à Covid-19, o mi-
nistério passou a recomendar a
vacinação apenas para os adoles-
centes entre 12 e 17 anos que te-
nham deficiência permanente,
comorbidades ou que estejam pri-
vados de liberdade.

A pasta citou, entre outros
argumentos para revisar a reco-
mendação, o fato de que os be-
nefícios da vacinação em adoles-
centes sem comorbidades ainda
não estão claramente definidos.

Especialista estima redução de 53%
das emissões de carbono até 2050

Com algumas medidas já
consensuais no meio científico,
é possível reduzir, até 2050,
mais da metade das emissões de
carbono no Brasil. A estimativa
é do presidente do Instituto Bra-
sileiro de Transporte Sustentá-
vel, Márcio de Almeida
D’Agosto, que citou como “cha-
ve para a redução das emissões”
um pacote de medidas de miti-
gação que incluem a qualifica-
ção do transporte público.

Integrante do Programa de
Engenharia de Transporte da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), ele avalia que esse
tipo de transporte deve ser re-
pensado para a adoção de “ôni-
bus confortáveis, integrados,

com dimensões adequadas e ar-
condicionado”.

Além disso, ele aponta a ele-
trificação desse modal como
“atividade chave para se atingir
o objetivo de emissões zero”.

D’Agosto lembra que os ôni-
bus representam apenas 0,6% da
frota circulante do modo rodo-
viário, porém são responsáveis
por 50% da atividade de passa-
geiros e 11% da demanda de
energia.

Já os caminhões utilizados
no transporte urbano de carga re-
presentam 1,3% da frota circu-
lante e são responsáveis por cer-
ca de 10% da atividade de carga
e da demanda de energia.

O especialista inclui, entre

as medidas de mitigação que fa-
vorecem a redução das emis-
sões de carbono na atmosfera, o
aumento do uso de biocombus-
tíveis; a expansão de ferrovias
para transporte de cargas, nas
proporções já projetadas; e a ele-
trificação e otimização, tam-
bém, da logística, bem como
dos veículos leves.

“Como resultado para isso,
vimos que seria possível chegar,
em 2050, reduzindo em 53% as
emissões, e abatendo [da atmos-
fera] 268 megatoneladas de gás
carbônico”, complementa o es-
pecialista, que participou do se-
minário Mobilidade Baixo Car-
bono, promovido pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Regio-

nal (MDR). Cada megatonelada
(Mt) corresponde a um milhão
de toneladas.

Segundo D’Angelo, já em
2030 seria possível reduzir em
um terço a quantidade de carbo-
no emitida por atividade de trans-
porte de cargas e de passageiros.

Durante o evento, foi lança-
do o caderno Transição para
uma Mobilidade Zero Emissões,
publicação que, segundo a dire-
tora do Departamento de Plane-
jamento Integrado e Ações Es-
tratégicas do MDR, Sandra Ma-
ria Santos Holanda, reúne estu-
dos e informações voltados a
cidadãos e comunidades que fa-
zem uso do transporte. (Agencia
Brasil)

Brasil quer atrair
mais investimentos

privados, diz
presidente na ONU
O presidente Jair Bolsona-

ro disse, na terça-feira (21), ao
abrir a sessão de debates da 76ª
Assembleia Geral das Nações
Unidas (ONU), que o Brasil
está trabalhando na atração de
investimentos da iniciativa pri-
vada e que possui “tudo o que
investidor procura: um grande
mercado consumidor, excelen-
tes ativos, tradição de respeito
a contratos e confiança no nos-
so governo”.

O presidente Bolsonaro
disse que o país está promoven-
do o modal ferroviário e outras
ações dentro do seu programa
de parceria de investimentos, e
que já foram firmados mais de
US$ 6 bilhões em contratos
privados para novas ferrovias.
O presidente lembrou que em
agosto o governo também ins-
tituiu um novo marco legal para
o setor, permitindo que a cons-
trução de novas ferrovias seja
feita por meio de uma autori-
zação simplificada.

“Em poucos dias, recebe-
mos 14 requerimentos de au-
torizações para novas ferrovi-
as com quase US$ 15 bilhões
de investimentos privados”,
disse. “Como reflexo, menor
consumo de combustíveis fós-
seis e redução do custo Brasil,
em especial no barateamento
da produção de alimentos”,
complementou Bolsonaro.

Por meio do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI), segundo o presidente, já
foram contratados US$ 100 bi-
lhões de novos investimentos
e arrecadados US$ 23 bilhões
em outorgas. Para os próximos
dias, o governo também vai re-
alizar o leilão para implemen-
tação da tecnologia 5G no Bra-
sil, disse o presidente.

Durante seu discurso, o pre-
sidente reafirmou o compro-
misso firmado na Cúpula de Lí-
deres sobre o Clima, em abril,
de alcançar, até 2050, a neutra-
lidade zero de emissões de ga-
ses de efeito estufa no país, an-
tecipando em dez anos a sina-
lização anterior, prevista no
Acordo de Paris.

Os artigos 5º e 6º do Acordo
de Paris, firmado em 2015, tra-
tam sobre os procedimentos fi-
nanceiros para alcançar a redu-
ção das emissões, tema que de-
verá ser debatido na 26ª Confe-
rência das Nações Unidas sobre
Mudança Climática, a COP26,
que será realizada em novembro
em Glasgow, na Escócia.

No evento, o Brasil quer bus-
car consenso sobre as regras do
mercado de crédito de carbono
global, o que deve atrair mais in-
vestimento para o país. “Espera-
mos que os países industrializa-
dos cumpram efetivamente seus

compromissos com o financia-
mento de clima em volumes re-
levantes. O futuro do emprego
verde está no Brasil: energia re-
novável, agricultura sustentável,
indústria de baixa emissão, sa-
neamento básico, tratamento de
resíduos e turismo”, disse.

Covid-19
Ainda em meio à pandemia

da covid-19, esta edição da As-
sembleia Geral da ONU é rea-
lizada de forma híbrida, com
declarações presenciais e por
vídeo. No ano passado, o even-
to foi totalmente virtual. Tra-
dicionalmente, o Brasil é o pri-
meiro país a fazer um pronun-
ciamento e o presidente Jair
Bolsonaro optou em ir pesso-
almente a Nova York.

Ele lamentou as mortes por
covid-19 e disse que o gover-
no vai vacinar “todos que esco-
lheram ser vacinados no Bra-
sil” até novembro. O presidente
se manifestou contra o passa-
porte da vacinação, que cobra
imunização dos cidadãos para
acesso a serviços. “Apoiamos
a vacinação, contudo o nosso
governo tem se posicionado
contrário ao passaporte sanitá-
rio ou a qualquer obrigação re-
lacionada a vacina”, disse.

Durante seu discurso nas
Nações Unidas, Bolsonaro tam-
bém disse que o governo brasi-
leiro apoia “a autonomia do mé-
dico na busca do tratamento pre-
coce”. “Eu mesmo fui um des-
ses que fez tratamento inicial.
Respeitamos a relação médico-
paciente na decisão da medica-
ção a ser utilizada e no seu uso
off-label”, disse.

O medicamento chamado
off-label é aquele prescrito
pelo médico que diverge das
indicações da bula. Desde o
início da pandemia, no ano pas-
sado, o presidente defende o
uso dessas medicações como,
por exemplo, a hidroxicloro-
quina, que não tem eficácia ci-
entífica comprovada contra a
covid-19, mas pode ser pres-
crito por médicos com a con-
cordância do paciente.

“Não entendemos porque
muitos países, juntamente com
grande parte da mídia, se colo-
caram contra o tratamento ini-
cial. A história e a ciência sa-
berão responsabilizar a todos”,
complementou.

Em sua fala, o presidente
também destacou a atuação bra-
sileira no campo humanitário e
no combate à pandemia; às mu-
danças que seu governo está
promovendo no país e o retor-
no do Brasil ao Conselho de
Segurança da ONU. No biênio
2022-2023, o Brasil ocupará
um assento não permanente na
entidade. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo
Lewandowski decidiu na terça-
feira (21) que estados e municí-
pios têm competência para de-
cidir sobre a vacinação de ado-
lescentes maiores de 12 anos
contra a covid-19. O ministro
atendeu ao pedido de liminar de
diversos partidos para retomada

da imunização após a decisão do
Ministério da Saúde de reco-
mendar a suspensão da aplicação
para essa faixa etária.

Lewandowski entendeu que a
decisão da pasta não tem ampa-
ro em evidências acadêmicas e
critérios estabelecidos por or-
ganizações e entidades interna-
cionais e nacionais. O único

O ministério alegou ainda que a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) não recomenda imuniza-
ção de adolescentes com ou sem
comorbidades.

A OMS, entretanto, não afir-
mou que a imunização de ado-
lescentes não deveria ser reali-
zada. Em vídeo publicado em ju-
nho, a organização disse apenas
que, neste momento, a vacinação
de adolescentes não é prioritá-
ria. (Agencia Brasil)

Operação da PF investiga fraudes
no Ministério da Saúde

A Polícia Federal deflagrou,
na terça-feira (21), uma opera-
ção para apurar fraudes na aqui-
sição de medicamentos de alto
custo por força de decisão judi-
cial pelo Ministério da Saúde. A
estimativa é que as fraudes, com
pagamento antecipado sem o re-
cebimento dos medicamentos,
tenham causado prejuízo que ul-
trapassa os R$ 20 milhões.

A Operação Pés de Barro
investiga fatos ocorridos entre
os anos de 2016 e 2018, que

envolveram a aquisição dos
medicamentos de alto custo
Aldurazyme, Fabrazyme, Myo-
zyme, Elaprase e Soliris/Ecu-
lizumabe pela Diretoria de Lo-
gística em Saúde do Ministé-
rio da Saúde.

Segundo a PF, foram encon-
trados indícios de inobservância
da legislação administrativa, li-
citatória e sanitária, além do
descumprimento de reiteradas
decisões judiciais, com o apa-
rente intento de favorecer deter-

minadas empresas.
A PF disse ainda que a má

condução dos processos de
aquisição desses medicamentos
causou o desabastecimento por
vários meses de seus estoques
do Ministério da Saúde, com
evidente prejuízo de centenas de
pacientes beneficiários de or-
dens judiciais. A situação teria
levado a óbito ao menos 14 pa-
cientes.

Os policiais federais cum-
prem 15 mandados de busca e

apreensão nos estados de Alago-
as, Minas Gerais, Pernambuco,
São Paulo e no Distrito Federal.
Os envolvidos podem responder
pelos crimes de fraude à licita-
ção, estelionato, falsidade ide-
ológica, corrupção passiva, pre-
varicação, advocacia administra-
tiva e corrupção ativa.

Em nota, o Ministério da
Saúde disse que vai colaborar
com as investigações conduzidas
pelos órgãos competentes.
(Agencia Brasil)

OMS escolhe Fiocruz para produção
de vacinas contra covid-19

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) selecionou na ter-
ça-feira (21) o Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos) da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) como
centro para desenvolvimento e
produção de vacinas com tecno-
logia de RNA mensageiro na
América Latina.

As vacinas de RNA mensa-
geiro são um novo tipo de imu-
nizante em estudo para proteger
pessoas de doenças infecciosas.
Segundo informou a Fiocruz, a
escolha de Bio-Manguinhos
ocorreu em função dos “pro-
missores avanços no desenvol-
vimento tecnológico de uma va-
cina de mRNA contra a covid-
19, atualmente em estágio pré-
clínico”. A iniciativa contou com
recursos do Ministério da Saú-
de e de emendas parlamentares.

A presidente da Fiocruz, Ní-
sia Trindade Lima, avaliou que
essa tecnologia vem se somar à
plataforma de adenovírus, utili-
zada na vacina Fiocruz/AstraZe-
neca para a covid-19. Para ela, o
desenvolvimento de uma vacina
da Fiocruz de mRNA é um pas-
so fundamental para que o Bra-
sil detenha o domínio tecnoló-
gico de duas plataformas essen-

ciais para o avanço no desenvol-
vimento de imunobiológicos.

“Com esse projeto e o apoio
da OMS, estamos reafirmando
nosso compromisso com a ci-
ência e a tecnologia a serviço da
população”, disse Nísia.

Ela acrescentou que ainda é
cedo para falar de datas e cro-
nograma, contudo, afirmou que
o apoio da OMS será decisivo
para que o desenvolvimento da
vacina ocorra de maneira breve
e dentro dos protocolos de se-
gurança e qualidade mundiais.

A chamada mundial da OMS
foi lançada em 16 de abril deste
ano, com o objetivo de ampliar
a capacidade de produção e o
acesso às vacinas contra a covid-
19 nas Américas. Participaram
da seleção cerca de trinta em-
presas e instituições científicas
latino-americanas. O processo
de escolha foi realizado por um
comitê de especialistas indepen-
dentes. Além da Fiocruz, foi se-
lecionada também a proposta de
uma instituição da Argentina.

A OMS, por meio da Orga-
nização Pan-Americana da Saú-
de (Opas), colocará à disposi-
ção da Fiocruz uma equipe de
especialistas internacionais
com experiência nos diferen-

tes aspectos de desenvolvimen-
to e produção de vacinas dessa
natureza.

A vacina de Bio-Mangui-
nhos se baseia na tecnologia de
RNA auto-replicativo e expres-
sa não somente a proteína Spi-
ke (usada pelo coronavírus
para entrar nas células), mas
também a proteína N (proteína
do nucleocapsídeo, encontrada
apenas no interior da partícula
viral), visando melhor respos-
ta imunológica.

Segundo a Fiocruz, essa tec-
nologia demanda menos neces-
sidades produtivas, atingindo
uma escala, em termos de doses,
superior à de outras vacinas de
mRNA. Isso reduz seu custo em
relação ao de outras vacinas se-
melhantes, o que possibilita am-
pliar seu acesso.

Uma vez desenvolvida, a va-
cina candidata passará pelo pro-
cesso de pré-qualificação da
OMS, que garante o cumprimen-
to de elevados padrões interna-
cionais para garantir sua quali-
dade, segurança e eficácia. Para
assegurar o acesso equitativo, a
vacina desenvolvida será ofere-
cida aos estados-membros e ter-
ritórios da Opas por meio de seu
Fundo Rotatório, que fornece

vacinas acessíveis há mais de 40
anos na região.

Bio-Manguinhos já dispõe de
uma planta suficientemente avan-
çada para a produção da vacina can-
didata, não sendo necessária a
construção de uma nova fábrica.

Como parte da proposta
apresentada à OMS, a Fiocruz se
comprometeu a compartilhar
seu conhecimento para a produ-
ção da vacina com laboratórios
da região, de modo a garantir a
transferência de tecnologia para
aumentar a capacidade produti-
va regional.

O diretor de Bio-Manguinhos,
Mauricio Zuma, acredita que o
apoio que a unidade receberá da
Opas/OMS permitirá galgar mais
um degrau “em nossa jornada de
desenvolvimento de capacitações
científicas e tecnológicas em pla-
taformas de última geração para
vacinas humanas”.

“Permitirá, ainda, contribuir-
mos mais decisivamente para au-
mentar a equidade mundial no
acesso a vacinas, com potencial
para uma verdadeira revolução
no desenvolvimento de outras
vacinas de interesse para o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e
para a saúde pública mundial”,
declarou. (Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
(MEC) lançou na terça-feira
(21) o Programa Educação e
Família, que tem o objetivo de
promover o engajamento das fa-
mílias na vida escolar dos filhos
por meio de uma interação mais
permanente com as escolas.

Este ano, segundo a pasta, o
programa atenderá 5.755 esco-
las da educação básica, que de-
verão criar e colocar em prática
estratégias para ampliar e quali-
ficar a participação das famíli-
as. Em 2022, serão contempla-

MEC lança programa para incentivar
participação de famílias em escolas

das mais 17 mil escolas. O total
de recursos distribuídos em
2021 será de R$ 16 milhões.

Para o secretário de Educação
Básica do MEC, Mauro Rabelo,
para a concretização do programa,
é fundamental que as escolas cri-
em mecanismos para atrair as fa-
mílias, gerem coletivamente idei-
as e soluções, “materializando-as
em um plano de ação que contem-
ple metas, prazos e custos das ati-
vidades que serão realizadas, tais
como oficinas, visitas guiadas,
cursos, palestras, atividades volun-

tárias, entre outros”.
Segundo o governo, o Pro-

grama Educação e Família con-
centra-se em quatro ações estra-
tégicas. A primeira é o repasse
de recursos financeiros por
meio do Programa Dinheiro Di-
reto na Escola (PDDE) para as
unidades educacionais selecio-
nadas. A segunda estratégia é o
processo de formação continu-
ada, ofertadas principalmente
em ambiente virtual, para pro-
fessores, pais e alunos.

O terceiro foco é no forta-

lecimento e ampliação do con-
selho escolar, com destaque para
maior participação da família no
colegiado. A quarta ação estra-
tégica envolve a disseminação
do uso do aplicativo Clique Es-
cola, que já tem mais de 200 mil
downloads e permite acesso de
qualquer cidadão a informações
financeiras e de programas das
escolas. Por meio da platafor-
ma, as famílias poderão fiscali-
zar os recursos recebidos e co-
laborar com a gestão das esco-
las.  (Agencia Brasil)


