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Vacinação em SP é quatro vezes mais rápida
que registro de novos casos de COVID-19

Mourão apresenta plano substituto
 à operação militar na Amazônia
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Gastos com pandemia não podem
passar para futuras gerações, diz Guedes
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Os gastos com o
enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus (covid-19)
não podem ser empurrados
para as gerações futuras, disse
na quarta-feira (10) o ministro
da Economia, Paulo Guedes.
Ele defendeu que as discussões
sobre a retomada do auxílio
emergencial sejam acompa-
nhadas da responsabilidade fis-
cal, com a busca de uma fonte
de recursos para financiar a re-
criação do benefício.

O ministro deu a declara-
ção após se reunir com a presi-
dente eleita da Comissão Mista
de Orçamento do Congresso,
deputada Flávia Arruda (PL-
DF), e o relator do Orçamento
de 2021, senador Márcio Bittar
(MDB-AC). Segundo Guedes,

o dinheiro para bancar uma
nova rodada do auxílio
emergencial terá de vir do pró-
prio Orçamento deste ano, em
vez de ser financiado pelo au-
mento da dívida pública.

“Temos o compromisso
com as futuras gerações do Bra-
sil. Temos que pagar pelas nos-
sas guerras. Se estamos em guer-
ra com o vírus, temos que arcar
e não simplesmente empurrar
esse custo para as gerações fu-
turas”, afirmou o ministro.  Ar-
gumentando que a economia e a
saúde caminham juntas, Guedes
disse que os presidentes da Câ-
mara, Arthur Lira, e do Senado,
Rodrigo Pacheco, estão empe-
nhados em conciliar as deman-
das sociais com a responsabili-
dade fiscal.           Página 3
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Covid-19: mundo deve
chegar a 150 milhões

de doses aplicadas

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (10) o
início da imunização de idosos
com idade entre 80 e 84 anos para
o dia 1º de março em todo o es-

SP começa a vacinar idosos
com idade entre 80 e 84 anos

em 1º de março
tado de São Paulo. Ele também
confirmou a vacinação antecipa-
da do grupo de 85 a 89 anos para
a próxima sexta (12), três dias
antes do previsto.             Página 2

IBGE: vendas do comércio
varejista crescem 1,2%

em 2020

Câmara aprova texto-base
de projeto que dá autonomia

ao Banco Central

Esporte

Caio Collet segue no programa
Alpine Academy e disputará FIA F3

pela MP Motorsport em 2021
O paulista Caio Collet, de

18 anos, foi anunciado na
quarta-feira (10) como um
dos pilotos da equipe holan-
desa MP Motorsport na tem-
porada 2021 da FIA Fórmula
3, um dos últimos degraus
rumo à Fórmula 1.

Integrante do Renault
Sport Academy desde 2019,
o brasileiro seguirá no pro-
grama que agora passa a se
chamar Alpine Academy,
como parte de toda a transi-
ção para a Alpine F1 Team.

O projeto chega a sua sex-
ta temporada com o objetivo
de ter no futuro um piloto da
Alpine Academy na Fórmula 1
e torná-lo campeão com o
time. Além de Collet, o progra-
ma conta com mais quatro pi-
lotos: Christian Lundgaard,
Guanyu Zhou e Oscar Piastri na
FIA Fórmula 2 e Victor Mar-
tins, que será companheiro de
Collet na FIA Fórmula 3.

A temporada 2021 da FIA
F3 está prevista para começar
nos dias 6, 7 e 8 de maio em
Barcelona, na Espanha. Serão
sete finais de semana em ro-
dada tripla, totalizando 21 cor-
ridas. As etapas serão sempre
preliminares da Fórmula 1, o
que faz da competição uma
grande vitrine para os jovens
e talentosos pilotos.

Os carros da FIA F3 pos-
suem chassis Dallara, pneus
Pirelli, câmbio sequencial de
6 marchas e motores Bes-
poke Mecachrome de 6 cilin-

dros, 3.4 litros, com 380 cava-
los de potência, atingindo 300
km/h.

Collet passou a integrar a
academia em 2019, como parte
do prêmio pela conquista da F-
4 Francesa. Nascido em São
Paulo, o piloto iniciou sua car-
reira no kart em 2009, conquis-
tando vários títulos no Brasil.
Mudou-se para a Europa em
2015, quando foi o melhor es-
treante CIK-FIA do ano e colo-
cou o Brasil novamente no pó-
dio no Mundial de Kart.

A primeira vez do piloto num
monoposto aconteceu em janei-
ro de 2018, correndo pela F-4
dos Emirados Árabes, antes da
conquista de forma dominante
do título na França. O brasileiro
estreou na F-Renault Eurocup
em 2019, terminando em quin-
to no geral e ficando com o tí-
tulo entre os estreantes. No ano
passado, foi o vice-campeão
numa dura batalha com o fran-
cês Victor Martins, seu novo
companheiro.

“Estou muito feliz por con-
tinuar com a Alpine Academy
por mais um ano e grato por to-
das as oportunidades e tudo o
que têm feito por mim. Me de-
senvolvi muito como piloto nes-
tes dois anos em que estive na
academia e estou muito anima-
do para ver o que podemos fa-
zer neste terceiro ano”, come-
morou Collet.

“Tivemos alguns resultados
muito positivos no ano passado,
num ano que foi desafiador para

Collet foi vice-campeão da F-Renault Eurocup

todo mundo, mas infelizmente
não conquistamos o título.
Aprendi muito com essa experi-
ência. Tivemos algumas corridas
sólidas e grandes vitórias e pó-
dios. Mas o mais importante que
eu aprendi é que nunca podemos
desistir e vou levar isso comigo
para toda a vida”, destacou.

Em outubro do ano passado,
Collet realizou alguns testes na
FIA F3, um deles justamente
com o seu novo time.

“Estou muito animado para
esta temporada com a MP Mo-
torsport. A Fórmula 3 faz parte
da programação da Fórmula 1,
então, naturalmente, tem mais
pessoas observando os pilotos
e será importante mostrar o seu
melhor todo final de semana. É
um campeonato muito compe-
titivo, com alguns dos melhores
jovens pilotos do mundo, então

vai ser uma luta do começo ao
fim. O objetivo, como sempre,
é lutar pelo título”, declarou o
piloto, que já está na Europa.

“Já estou me preparando para
a temporada. Estamos num trei-
namento essa semana. Fazemos
todo ano, antes da temporada
começar, mas é importante para
estar no seu melhor fisicamen-
te e mentalmente para a nova
temporada. Não vejo a hora de
estar pilotando novamente”, co-
mentou.

“Além do meu treino físico
usual, estou intensificando meu
treino com o pescoço, me pre-
parando para um carro mais rá-
pido este ano. Também tenho
me preparado mais mentalmen-
te. Como vimos no ano passa-
do, tudo pode acontecer numa
temporada. Você precisa lidar
com muitos desafios no cami-

nho, não só fisicamente, mas
também mentalmente”, finali-
zou o brasileiro.

Mia Sharizman, diretor da
Alpine Academy, também co-
mentou sobre a dupla de pilo-
tos do programa na FIA F3.

“Na Fórmula 3, acredito
que temos uma das duplas
mais instigantes com o Caio
e o Victor. Vimos o forte de-
senvolvimento do Caio nos
dois últimos anos na Eurocup
e acreditamos que ele está
pronto para a Fórmula 3. Am-
bos estiveram lutando ponto a
ponto no ano passado e senti-
mos que colocando um ao
lado do outro na mesma equi-
pe ambos irão dar o máximo e
levarão à equipe ao limite ab-
soluto”, observou.

“Escolher a MP Motors-
port na Fórmula 3 foi uma
grande decisão para todos, in-
cluindo os pilotos. Construí-
mos a parceria com a MP na
Eurocup nos últimos três anos
com muito sucesso e acredi-
tamos que é a equipe certa para
criarmos e conquistarmos
algo juntos na Fórmula 3. Es-
peramos ver resultados bons e
positivos com o pacote Caio-
Victor-MP este ano”, comple-
tou o diretor.

Fundada em 1995, a equi-
pe MP Motorsport está pre-
sente nos principais campeo-
natos de base do automobilis-
mo europeu, dentre eles os úl-
timos degraus para a Fórmula
1: a FIA F2 e FIA F3.
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo
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Comercial
Compra:   5,36
Venda:       5,36

Turismo
Compra:   5,32
Venda:       5,53

Compra:   6,50
Venda:       6,50

OMS:
especialistas
começam a

deixar a
China sem
resultados

conclusivos
Especialistas da missão

da Organização Mundial da
Saúde (OMS) encarregados
de investigar as origens do
novo coronavírus começa-
ram  na quarta-feira (10) a
deixar a China, país que con-
sideram o “início do cami-
nho” para desvendar a ori-
gem da covid-19.

“A equipe está trabalhan-
do até sair da China. Esse é
apenas o início do caminho,
com muito trabalho a ser fei-
to, seguindo as pistas dos
nossos colegas chineses”,
afirmou o britânico Peter
Daszak, membro da missão,
na rede social Twitter. “Mui-
to orgulhoso de nossas con-
quistas e realista sobre o
percurso que nos espera”,
acrescentou.

Também Marion Koop-
mans, virologista holandesa,
declarou-se “exausta”, mas
comemorou a missão de 27
dias a Wuhan, a cidade chi-
nesa onde foram diagnosti-
cados os primeiros casos de
covid-19. “Estou realmente
ansiosa para dar os próximos
passos”, escreveu também
no Twitter.

A epidemiologista dina-
marquesa Thea K. Fischer,
que considerou na mesma
rede social que a missão foi
uma “experiência única”,
apontou duas teorias preli-
minares sobre as origens do
vírus: por meio de um ani-
mal que serviu de hospedei-
ro intermediário para huma-
nos ou de algum alimento
congelado.

Essa segunda teoria tem
sido defendida pela China re-
petidamente, nos últimos me-
ses, após a detecção de vestí-
gios do vírus em alguns pro-
dutos congelados importados
pelo país asiático.     Página 3

O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na quarta-fei-
ra (10), por 339 votos a 114, o
texto-base do projeto que prevê
autonomia para o Banco Central.

Neste momento, os parlamenta-
res ainda analisam os destaques
que podem modificar trechos da
proposta.

A proposta foi aprovada

pelo Senado em novembro do
ano passado e confere manda-
to de quatro anos para o presi-
dente e diretores da autarquia
federal.                         Página 6
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custeio de 3.258 leitos de UTI
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O Governador João Doria
disse na quarta-feira (10) que a
Procuradoria Geral do Estado
ingressou com ação no STF (Su-
premo Tribunal Federal) para que
o Ministério da Saúde volte a
custear 3.258 leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)
que deixaram de ser pagos pelo
Governo Federal em 2021.

 “Hoje, o Estado de São Pau-
lo paga integralmente estes
3.258 leitos. Não vamos deixar
ninguém para trás, nenhuma pes-

soa deixará de ter atendimento
aqui. Mas a obrigação do Minis-
tério da Saúde terá que ser cum-
prida em São Paulo e nos demais
estados”, disse Doria.

No último dia 5, o Governa-
dor a intenção de levar o caso ao
STF se o Governo Federal não vol-
tasse a transferir recursos financei-
ros para garantir o funcionamento
destes leitos. Em dezembro, o Mi-
nistério da Saúde custeava 3.822
leitos de UTI em São Paulo, mas
passou a subsidiar o funcionamen-

to de 564 leitos em 2021.
“São Paulo aguardou, comu-

nicou o Ministério da Saúde e
seguiu o protocolo de solicita-
ção. Anunciei várias vezes que
aguardaria até ontem (terça) uma
posição do Ministério da Saúde
com relação à habilitação de lei-
tos e isso não foi feito”, decla-
rou o Governador.

A Procuradora Geral do Es-
tado, Lia Porto Corona, explicou
que a ação se baseia no entendi-
mento que “compete à União

promover e planejar em caráter
permanente e zelar pela saúde de
todos os brasileiros”.

“A partir do momento que a
União deixa de custear esse auxí-
lio, o custeio destes leitos fica a
cargo só do Estado e municípios.
Depois de reiteradas as tratativas
administrativas, não tivemos ou-
tra alternativa a não ser recorrer
ao STF”, disse a Procuradora. A
ação já foi distribuída pelo Supre-
mo na manhã desta quarta e está
disponível para consulta pública.

Vacinação em SP é quatro vezes mais rápida
que registro de novos casos de COVID-19

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (10) que
o Estado de São Paulo está vaci-
nando a população contra a CO-
VID-19 num ritmo quatro vezes
superior ao de confirmação de
novos casos da doença.

 “Desde o dia 17 de janeiro,
quando iniciamos a campanha de
vacinação, mais de um milhão e
50 mil pessoas foram vacinadas
no Estado de São Paulo. Nesse

mesmo período, entre 17 de ja-
neiro e hoje, 260 mil novos ca-
sos de coronavírus foram regis-
trados em São Paulo”, disse
Doria. Os números representam
uma proporção de quatro vaci-
nados para cada novo caso.

A perspectiva é que este
ritmo aumente conforme a ex-
pansão da campanha, median-
te a disponibilidade das re-
messas do Ministério da Saú-

de. À medida que o governo
federal viabiliza mais doses,
as novas etapas do cronogra-
ma e públicos-alvo da campa-
nha de vacinação contra a CO-
VID-19 têm sido divulgadas
pelo Governo de São Paulo.

Fases da campanha em SP
A primeira fase da campanha

começou com profissionais de
saúde, idosos com mais de 60

anos e pessoas com deficiên-
cia com mais de 18 anos viven-
do em instituições de longa
permanência, indígenas aldea-
dos e quilombolas. Este último
grupo foi inserido no Plano
Estadual de Imunização de São
Paulo, mas não estava contem-
plado no PNI. A segunda fase
começou em fevereiro, con-
templando idosos com 85 anos
ou mais.

São Paulo recebe insumos para
produzir mais 8,7 milhões de
doses da vacina do Butantan

O Governador João Doria, o
Secretário da Saúde Jean Gorin-
chteyn e o Diretor do Instituto
Butantan Dimas Covas acompa-
nharam na quarta-feira (10) a
chegada do segundo lote do ano
de matéria-prima para a produ-
ção nacional da vacina contra o
coronavírus, desenvolvida em
parceria internacional com a bi-
ofarmacêutica Sinovac.

A carga chegou ao Aeropor-
to Internacional de Guarulhos às
7h20, trazendo 5,6 mil litros de
IFA (Insumo Farmacêutico Ati-
vo) que permite a produção de
8,7 milhões de doses na fábrica
do Butantan. A carga foi trans-
portado pela empresa aérea TAP
e saiu da China na terça (9), com
escalas na Finlândia e Portugal.

“Hoje no Brasil, praticamen-
te de cada 10 pessoas vacinadas,

9 estão recebendo a vacina do
Butantan. Com mais este lote,
vamos permitir mais vacinação.
Vacinando mais pessoas de ida-
de, aquelas pessoas que ficam
mais expostas ao vírus da CO-
VID-19. Com muita alegria po-
deremos atender as outras faixas
etárias, de pessoas com menos
de 80 anos, mas que com mais
de 60 anos fazem parte dos gru-
pos mais vulneráveis. Em todo
Brasil chegará a vacina da vida”,
disse Doria.

No último dia 4, o Butantan
recebeu um carregamento com
5,4 mil litros de IFA para a pro-
dução de 8,6 milhões de doses
que começam a ser entregues no
final de fevereiro. Após a pro-
dução local, as vacinas passam
por rigorosa inspeção de contro-
le de qualidade antes da libera-

ção para uso no SUS (Sistema
Único de Saúde).

O Butantan também já soli-
citou uma nova remessa de 8 mil
litros de IFA para a Sinovac. O
objetivo é acelerar ainda mais a
produção de novas vacinas na
capital paulista.

Até agora, o Governo de São
Paulo e o Butantan já entregaram
9,8 milhões de vacinas ao Mi-
nistério da Saúde, que coordena
o PNI (Programa Nacional de
Imunizações). Em janeiro, foram
6 milhões no dia 17, outras 900
mil no dia 22 e mais 1,8 milhão
no dia 29. No dia 5 de fevereiro,
outras 1,1 milhão de doses. “Es-
tamos em um momento muito
especial que é a retomada do re-
cebimento dos insumos. É ele
que vai garantir que a gente pos-
sa vacinar mais os brasileiros e

outras faixas etárias”, falou Go-
rinchteyn.

O atual acordo entre o Bu-
tantan e o Ministério da Saúde
prevê a entrega de 46 milhões
de doses até o final de abril,
além de outras 54 milhões de
vacinas com prazo a definir.
“Com o lote que chegou na se-
mana passada, começamos do-
mingo a produção. 600 mil va-
cinas estão sendo produzidas
por dia e agora não paramos
mais até completar as 46 mi-
lhões, o que deve acontecer até
abril”, falou Dimas Covas.

Por determinação do Gover-
nador João Doria, o Butantan
também negocia com a parceira
chinesa a liberação de 20 mi-
lhões de doses extras para garan-
tir a vacinação de toda a popula-
ção adulta do estado.

Começa a vacinação de idosos com
idade entre 80 e 84 anos em 1º de março

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (10) o
início da imunização de idosos
com idade entre 80 e 84 anos
para o dia 1º de março em todo
o estado de São Paulo. Ele tam-
bém confirmou a vacinação an-
tecipada do grupo de 85 a 89
anos para a próxima sexta (12),
três dias antes do previsto.

 “Com a chegada de mais in-
sumos para a produção da vaci-
na do Butantan, o estado de
São Paulo começa no dia 1º de
março a vacinar todos os ido-
sos acima de 80 anos de ida-
de”, disse Doria. “São boas
notícias para aumentar nossa
esperança, perspectiva de pro-
teção à vida e também nos dar
um alento em meio a tantas no-
tícias tristes de perdas e de con-
taminações”, acrescentou.

A vacinação contra o coro-

navírus começou no dia 17 de
janeiro, na capital paulista, logo
após a aprovação emergencial da
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) ao imuni-
zante do Instituto Butantan. Até
o início da tarde desta quarta,
pouco mais de 1 milhão de pes-
soas já tinham sido vacinadas em
todo o estado.

O público-alvo de 80 a 84
anos totaliza 563 mil pessoas
nos 645 municípios de São Pau-
lo. Os idosos desta faixa etária
poderão ser imunizados com
parte das 8,7 milhões de novas
doses da vacina do Butantan, que
serão produzidas com insumos
que chegaram ao Brasil na ma-
nhã desta quarta.

Já os 309 mil idosos de 85 a
89 anos poderão receber vacinas
a partir desta sexta. A agilidade
na logística da Secretaria de Es-

tado da Saúde permitiu a ante-
cipação da campanha. Em 24
horas de trabalho, a pasta con-
clui nesta quarta o envio de
mais de 900 mil doses da vaci-
na do Butantan a todas as regi-
ões do estado.

A medida também permite
que os municípios comecem a
oferecer a segunda dose da imu-
nização a grupos que já tomaram
a vacina do Butantan desde janei-
ro – profissionais da saúde, in-
dígenas e quilombolas, além de
idosos acima de 60 anos e pes-
soas com deficiência a partir de
18 anos que vivem em institui-
ções de longa permanência.

Assim que o Ministério da
Saúde assegurar novos repasses
de vacina a São Paulo, o Gover-
no do Estado irá divulgar as pró-
ximas etapas do cronograma e
respectivos públicos-alvo da

campanha de vacinação contra a
COVID-19.

Pré-cadastro
O Governo de São Paulo in-

centiva o pré-cadastramento de
idosos aptos à imunização no
site vacinaja.sp.gov.br. O regis-
tro online garante mais facilida-
de e rapidez à campanha de imu-
nização, pois economiza 90% no
tempo de atendimento individu-
al nos postos da vacinação.

O preenchimento dos dados
no site Vacina Já leva de um a
três minutos. Já no atendimento
presencial, a coleta de informa-
ções leva cerca de 10 minutos.
O pré-cadastro não é obrigatório
e também não é um agendamen-
to, mas contribui para evitar aglo-
merações nos postos. O regis-
tro dos dados no Vacina Já é gra-
tuito, seguro e confidencial.

Ações de despejo em São Paulo
caem ao menor patamar em 23 anos

A Justiça do estado de São
Paulo recebeu, em 2020, 11.472
ações com pedido de despejo
por falta de pagamento de alu-
guel. A quantidade foi 16,85%
inferior ao registrado em 2019,
e a menor desde 1997. Os da-
dos, divulgados na quarta-feira,
(10), são da Associação das Ad-
ministradoras de Bens Imóveis
e Condomínios do Estado de São
Paulo (AABIC).

Segundo o presidente da en-
tidade, José Roberto Graiche
Júnior, a crise gerada pela pan-
demia de covid-19 fez com que
proprietários e inquilinos cele-
brassem mais acordos, antes de
partirem para a ação judicial. De
acordo com a AABIC, o índice
de negociação alcançou 58%
dos imóveis comerciais e 19%
das locações residenciais, resul-
tando, principalmente, na pror-

rogação e no parcelamento dos
valores dos alugueis.

“Os inquilinos não esperam
chegar à situação de inadimplên-
cia a ponto de serem despejados.
As pessoas e as empresas tam-
bém estão mais conscientes,
equilibram melhor o orçamento
para evitar a inadimplência, ne-
gociam mais ou acabam mudan-
do de imóvel, o que evita a pro-
vidência judicial”, destacou

Graiche Júnior.
O proprietário de um imóvel

pode protocolar a ação locatícia
de despejo por falta de pagamen-
to já no primeiro dia de atraso
do aluguel. Segundo a AABIC, no
entanto, o tempo médio de
inadimplência do inquilino que
levou o locador a recorrer a esse
tipo de medida foi de, aproxima-
damente, três meses, em 2020.
(Agência Brasil)

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada na

imprensa (Brasil) desde 1993. O site www.cesarneto.com  rece-
beu Medalha Anchieta na Câmara paulistana e Colar de Honra ao
Mérito na Assembleia (SP). Twitter  @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Eli Correa (DEM ex-PFL), consagrado comunicador do rá-

dio paulista, tá colocando - como faz há décadas no rádio - seu 1º
mandato de vereador pra que o povão tenha um canal direto, usan-
do seu famoso “oi gente” pra ser ainda mais ouvido pelo prefeito,
o vice e os Secretários

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Bruno Covas (PSDB) esteja focado na evolução da vacinação

por faixa etária (contra Covid 19) e na volta das aulas pros alunos
da rede municipal de Ensino, ele não vai abandonar o ex-prefeito
e atual governador Doria na cruzada pela derrubada de tucanos
‘em cima do muro’

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Alex (ex-Madureira) tem o apoio e a defesa de colegas da

bancada protestante-evangélica no Parlamento paulista. Ele pode
ser prejudicado no caso de um possível assédio de um colega
sobre uma deputada. Há que o acuse de retirar-se do plenário pra
fingir que não viu nada

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (dono do PSDB liberal de centro) tá abandonando

a diplomacia com tucanos como o Aécio Neves, que teria levado
tucanos a votarem no candidato do Bolsonaro pra Mesa da Câma-
ra Federal. Acontece que pra ir ao 2º turno, Doria tem que ser
bem votado em Minas

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Aécio Neves (PSDB mineiro), que foi presidente da Mesa

Diretora da Câmara dos Deputados, tem tantos colegas que lhe
devem favores, que pode resistir a investida do governador (SP)
Doria (dono do PSDB liberal de centro) e dar a volta por cima.
FHC deve ficar em cima do muro

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Jair Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido) tá com um dos

pés num dos partidos políticos que no qual ele tem certeza que
será pra chamar de seu, a menos que o ALIANÇA 38 seja regis-
trado na Justiça Eleitoral após eleições 2022. O Presidente tá
vacinado contra o que rolou no PSL 17

.
PARTIDOS  (BRASIL)
O PT do Lulismo completou 41 anos de fundação, com a

amargura de ter perdido todas as prefeituras das Capitais de Esta-
dos que disputou. O problema é que como o Lula manda tudo,
não tem pra ninguém. Brizola (PDT), Quércia (PMDB) e Maluf
(PDS) cometeram o mesmo erro

.
HISTÓRIAS  (SÃO PAULO)
Assim como o jornalista Murilo Antunes Alves, o ex-deputa-

do federal Arnaldo Faria de Sá (ex-PTB no PP) traz pra Câmara
Municipal de São Paulo um pouco da história da tv Record (nos
anos 1970 e 80). Ambos fizeram sucesso no jornal do Meio Dia,
o famoso ‘Jornal da Tosse’

Pré-cadastro pode economizar
até 90% do tempo de

atendimento na vacinação
A campanha de vacinação

contra a Covid-19 na cidade
de São Paulo conta com uma
ampla estrutura de atendimen-
to na rede SUS. São 468 Uni-
dades Básicas de Saúde
(UBSs), 82 AMAs/UBSs In-
tegradas, que funcionam in-
clusive aos sábados, 5 gran-
des postos drive-thru e outros
3 centros-escolas para aten-
der a população.

Entre as medidas que po-
dem agilizar o processo há o
pré-cadastro no portal Vacina
Já. O preenchimento de dados
como nome completo, CPF,
endereço, telefone e data de
nascimento da pessoa que re-
ceberá a vacina economiza
90% no tempo de atendimen-
to nos locais de imunização.

O atendimento para pré-

cadastrados leva em torno de
um minuto. Já os que chegam
sem ter preenchido o formu-
lário online levam até dez
minutos para concluir o ca-
dastro. Vale ressaltar que não
é um agendamento e o preen-
chimento não é obrigatório
para receber a vacina, mas
contribui para melhorar a di-
nâmica dos serviços e a roti-
na do próprio cidadão.

Os idosos, seus familia-
res, ou qualquer pessoa que
integre o público alvo vigen-
te previsto na campanha po-
dem realizar o pré-cadastra-
mento para a vacinação con-
tra a Covid-19 no site Vacina
Já. Além de agilizar o atendi-
mento, o pré-cadastro tam-
bém é importante porque evita
aglomerações nos postos.



Gastos com pandemia não podem
passar para futuras gerações, diz Guedes
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OMS: especialistas começam
a deixar a China sem

resultados conclusivos
Especialistas da missão da Organização Mundial da Saúde

(OMS) encarregados de investigar as origens do novo coronaví-
rus começaram  na quarta-feira (10) a deixar a China, país que
consideram o “início do caminho” para desvendar a origem da
covid-19.

“A equipe está trabalhando até sair da China. Esse é apenas o
início do caminho, com muito trabalho a ser feito, seguindo as
pistas dos nossos colegas chineses”, afirmou o britânico Peter
Daszak, membro da missão, na rede social Twitter. “Muito orgu-
lhoso de nossas conquistas e realista sobre o percurso que nos
espera”, acrescentou.

Também Marion Koopmans, virologista holandesa, declarou-
se “exausta”, mas comemorou a missão de 27 dias a Wuhan, a
cidade chinesa onde foram diagnosticados os primeiros casos
de covid-19. “Estou realmente ansiosa para dar os próximos pas-
sos”, escreveu também no Twitter.

A epidemiologista dinamarquesa Thea K. Fischer, que consi-
derou na mesma rede social que a missão foi uma “experiência
única”, apontou duas teorias preliminares sobre as origens do
vírus: por meio de um animal que serviu de hospedeiro interme-
diário para humanos ou de algum alimento congelado.

Essa segunda teoria tem sido defendida pela China repetida-
mente, nos últimos meses, após a detecção de vestígios do vírus
em alguns produtos congelados importados pelo país asiático.

A investigação é extremamente sensível para o regime co-
munista, cujos órgãos oficiais têm promovido teorias que apon-
tam que o vírus teve origem em outros países. 90O governo do
ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump acusou o Insti-
tuto de Virologia de Wuhan de ter deixado o vírus escapar, volun-
tariamente ou não.

Peter Daszak admitiu que a equipe teve de fazer suas investi-
gações num ambiente de pressão política.

O chefe da missão, o especialista em zoonose dinamarquês
Peter Ben Embarek, descartou que o vírus tenha tido origem em
um laboratório, e considerou a possibilidade de que tenha che-
gado à China por meio de produtos congelados.

“Tudo continua a apontar para um reservatório desse vírus, ou
um vírus semelhante, nas populações de morcegos”, seja na Chi-
na, em outros países asiáticos ou mesmo em outros lugares, de-
fendeu. Acrescentou que rastrear o percurso do vírus ainda é um
“trabalho em andamento”.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2,32 mi-
lhões de mortes no mundo, resultantes de mais de 106,4 mi-
lhões de casos de infeção, segundo balanço feito pela agência
francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus, detectado
no final de dezembro de 2019 em Wuhan, cidade do centro da
China. (Agencia Brasil)

Os gastos com o enfrenta-
mento à pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19) não podem
ser empurrados para as gerações
futuras, disse na quarta-feira
(10) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Ele defendeu que
as discussões sobre a retomada
do auxílio emergencial sejam
acompanhadas da responsabili-
dade fiscal, com a busca de uma
fonte de recursos para financiar
a recriação do benefício.

O ministro deu a declaração
após se reunir com a presidente
eleita da Comissão Mista de
Orçamento do Congresso, depu-
tada Flávia Arruda (PL-DF), e o
relator do Orçamento de 2021,
senador Márcio Bittar (MDB-
AC). Segundo Guedes, o dinhei-
ro para bancar uma nova rodada
do auxílio emergencial terá de
vir do próprio Orçamento deste
ano, em vez de ser financiado
pelo aumento da dívida pública.

“Temos o compromisso com
as futuras gerações do Brasil.
Temos que pagar pelas nossas
guerras. Se estamos em guerra
com o vírus, temos que arcar e
não simplesmente empurrar esse
custo para as gerações futuras”,
afirmou o ministro.

Argumentando que a econo-
mia e a saúde caminham juntas,
Guedes disse que os presiden-
tes da Câmara, Arthur Lira, e do
Senado, Rodrigo Pacheco, estão
empenhados em conciliar as de-
mandas sociais com a responsa-
bilidade fiscal. “Esse compro-
misso de sensibilidade social e
de responsabilidade fiscal é jus-
tamente a marca de um Congres-
so reformista, de um governo
determinado, e de lideranças
políticas construtivas que temos
hoje no Brasil”, disse.

Diálogo
Flávia Arruda e Bittar fize-

ram uma visita ao Ministério da
Economia após a confirmação
nos cargos e a instalação da
CMO. A presidente da comissão
disse que terá conversas diárias
com a equipe econômica até a
votação do Orçamento de 2021,
enviado ao Congresso em agos-
to do ano passado, mas não apro-
vado até hoje.

Ao sair da reunião, a deputa-
da reafirmou o compromisso
com a vacinação em massa e a
recuperação da produção e do
consumo. “O fundamental neste
momento do país é priorizarmos
a vacina, a distribuição de renda
e a retomada dos empregos e da
economia”, afirmou.

A votação do Orçamento
deste ano está prevista para ocor-
rer até o fim de março, quando
vence a CMO com presidência
da Câmara dos Deputados, que
deveria ter sido instalada em
março do ano passado. No fim

de março, a atual CMO dará lu-
gar a outra comissão, presidida
pelo Senado, que discutirá a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento de 2022.

Em relação ao Orçamento de
2021, Bittar não deu detalhes
sobre a proposta. O relator dis-
se apenas que não fará especu-
lações em torno das propostas
de recriação do auxílio emer-
gencial e que o parecer será apre-
sentado depois de debates, le-
vando em conta a responsabili-
dade fiscal defendida pela equi-
pe econômica.

“O que podemos afirmar é
temos que aprovar um Orçamen-
to nesse momento de crise que,
ao mesmo tempo, continue
olhando para os brasileiros que
permanecem precisando do Es-
tado e também acene com a re-
tomada da austeridade fiscal.
Esse é o princípio”, declarou
Bittar. (Agencia Brasil)

IBGE: vendas do comércio
varejista crescem 1,2% em 2020
O volume de vendas do co-

mércio varejista brasileiro fe-
chou 2020 com uma alta de
1,2%, segundo dados da Pesqui-
sa Mensal de Comércio (PMC),
divulgada  na quarta-feira (10),
no Rio de Janeiro, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). A receita nomi-
nal teve alta de 6%.

Segundo o pesquisador Cris-
tiano Santos, do IBGE a pande-
mia de covid-19 teve impacto
nos resultados da pesquisa ao
longo do ano. “Os resultados da
pesquisa costumam ter varia-
ções menores, mas com a pan-
demia houve uma mudança nes-
te cenário, já que tivemos dois
meses (março e abril) de quedas
muito grandes”, afirma.

Apesar da alta no ano, o co-
mércio teve quedas de 6,1% no
volume de vendas (a mais inten-
sa da série histórica iniciada em
2000) e de 5,3% receita nomi-
nal, na passagem de novembro
para dezembro. Na média móvel
trimestral, os recuos foram de
1,8% no volume de vendas e de
0,8% na receita nominal.

Na comparação de dezembro
de 2020 com dezembro de
2019, houve altas de 1,2% no
volume de vendas e de 9,2% na
receita nominal.

Vendas em alta
No acumulado do ano, qua-

tro dos oito segmentos do vare-
jo tiveram alta nas vendas: su-
permercados, alimentos, bebi-

das e fumo (4,8%), móveis e ele-
trodomésticos (10,6%), artigos
farmacêuticos, médicos e de
perfumaria (8,3%) e outros ar-
tigos de uso pessoal e domésti-
co (2,5%).

Quatro setores tiveram que-
da nas vendas: combustíveis e
lubrificantes (-9,7%), tecidos,
vestuário e calçados (-22,7%),
livros, jornais, revistas e pape-
laria (-30,6%) e equipamentos e
material para escritório, infor-
mática e comunicação (-16,2%).

O varejo ampliado, que tam-
bém inclui vendas de veículos e
de material de construção, fe-
chou o ano com recuo de 3,7%
no volume e de 2,8% na receita
nominal. Os veículos, motos,
partes e peças tiveram queda de

13,7% no volume. Já o volume
de materiais de construção cres-
ceu 10,8%.

Dezembro
Na passagem de novembro

para dezembro, todas as oito ati-
vidades do comércio varejista
apresentaram retração, com des-
taque para outros artigos de uso
pessoal e doméstico (-13,8%),
tecidos, vestuário e calçados (-
13,3%) e equipamentos e mate-
rial para escritório, informática
e comunicação (-6,8%).

Dois segmentos avaliados no
varejo ampliado também tiveram
redução de vendas: veículos,
motos, partes e peças (-2,6%) e
material de construção (-1,8%).
(Agencia Brasil)

O número de unidades habi-
tacionais residenciais novas ven-
didas no ano passado na capital
paulista foi de 51.417, o que re-
presenta 4,5% a mais do que o
registrado em 2019, quando fo-
ram comercializados 49.224
imóveis.

Segundo o Balanço do Mer-
cado Imobiliário 2020, divulga-
do na quarta-feira (10) pelo Se-
covi-SP, os imóveis mais procu-
rados foram os de dois dormi-
tórios, com área útil de 35 me-
tros quadrados (m²) a 45 m² e
preços de até R$ 240 mil.

“Com esse saldo positivo,
2020 surpreendeu e superou as
expectativas mais positivas para
um ano repleto de adversidades,
ocasionadas pela pandemia do
novo coronavírus, que em mar-
ço impactou os negócios do se-
tor. Em maio, porém, teve iní-
cio a retomada, impulsionada
principalmente pela oferta de
produtos aderentes à demanda e
pela menor taxa de juros da his-

Capital paulista fecha 2020
com mais de 50 mil imóveis

novos vendidos
tória do país”, diz o sindicato,
que reúne empresas de compra,
venda, locação e administração
de imóveis.

Conforme o balanço, os lan-
çamentos totalizaram 59.978
unidades na cidade de São Pau-
lo. O maior movimento foi no
quarto trimestre, com o lança-
mento de 33,5 mil unidades. O
balanço aponta ainda crescimen-
to na oferta final de imóveis
(unidades lançadas, mas ainda
não comercializadas), com o
mês de dezembro fechando com
46.948 unidades disponíveis
para venda.

Segundo o Secovi-SP, a pre-
visão para o mercado imobiliá-
rio neste ano é de crescimento
em torno de 5% a 10% ante
2020. “Porém, para esse cenário
se comprovar, a taxa de juros pre-
cisa permanecer em patamares
baixos, o PIB [Produto Interno
Bruto] deve voltar a crescer, e a
inflação ficar sob controle”, diz
a entidade. (Agencia Brasil)

Confiança do empresário cai
em fevereiro, diz CNI

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (ICEI)
caiu pelo segundo mês consecu-
tivo e registrou 59,5 pontos em
fevereiro, em uma escala de 0 a
100. O indicador, que mostra a
avaliação dos empresários sobre
as condições de seus negócios,
foi divulgado na quarta-feira (10)
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e acumula que-
da de 3,6 pontos entre janeiro e

fevereiro deste ano.
Apesar da aparente piora, o

índice está acima da linha divi-
sória de 50 pontos, que separa
confiança da falta de confian-
ça, indicando que os empresá-
rios seguem confiantes. A mé-
dia histórica do índice é de
53,8 pontos.

De acordo com a CNI, a per-
cepção do estado atual da eco-
nomia brasileira e das empresas

é de melhora na comparação
com os últimos seis meses, mas
essa visão já foi mais forte e dis-
seminada entre os empresários.

O Índice de Condições Atu-
ais se tornou menos positivo,
registrando queda de 3,5 pontos
e ficou em 53,2 pontos. “A ma-
nutenção do sentimento de oti-
mismo é importante para esti-
mular o aumento da produção, a
geração de empregos e o aumen-

to do investimento, elemento
essencial para o Brasil voltar a
crescer”, diz o documento.

Já o Índice de Expectativas
se manteve estável, com vari-
ação negativa de 0,4 ponto
para 62,6 pontos, o que, se-
gundo a CNI, indica ainda ele-
vado otimismo para os próxi-
mos seis meses da economia
brasileira e das empresas.
(Agencia Brasil)

FGV: dúvidas na recuperação econômica
mundial impactam indicadores

As dúvidas sobre a velocida-
de de uma possível recuperação
da economia mundial no primei-
ro semestre de 2021 e uma gran-
de diversidade entre as regiões
provocaram, em fevereiro, uma
desaceleração na alta do Barô-
metro Global Coincidente na
comparação com janeiro e um
recuo no Barômetro Global An-
tecedente, que se aproximou do
nível de neutralidade.

Enquanto o Barômetro Glo-
bal Coincidente subiu 1,3 ponto
em fevereiro e passou de 96,3
para 97,6 pontos, o Barômetro
Global Antecedente registrou
queda de 6,9 pontos, indo para
104,1 pontos. Os resultados
foram divulgados na quarta-fei-
ra (10), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV).

Segundo a análise, no ho-
rizonte Coincidente, enquanto a
região da Ásia, Pacífico&África
evolui favoravelmente, áreas da
Europa e Hemisfério Ocidental
influenciaram negativamente o
desempenho. Segundo o Ibre, no
Barômetro Antecedente o He-
misfério Ocidental teve compor-
tamento diverso das demais re-
giões e contribuiu ligeiramente
de forma positiva para o agre-
gado.

Para o pesquisador Paulo
Picchetti,  da FGV/IBRE, apesar
do resultado positivo da região

da Ásia, Pacífico&África, nas
demais áreas o avanço da pande-
mia provocou o endurecimento
das medidas de isolamento so-
cial e, em consequência, a desa-
celeração de suas contribuições
para o Barômetro Coincidente.
Segundo o pesquisador, entre os
setores, as variações positivas de
curto prazo se relacionam à bai-
xa base de comparação, mas a
indústria, que vinha recuperando
em maior intensidade, voltou a
registrar variação negativa na
margem.

“Todos os setores e regiões,
excetuando o Hemisfério Oci-
dental, contribuíram negativa-
mente para o Barômetro Ante-
cedente, evidenciando os desa-
fios para que o processo de
imunização cumpra seu objeti-
vo dentro do horizonte de pla-
nejamento dos próximos me-
ses”, disse.

Regiões e setores
No Barômetro Global Co-

incidente de fevereiro, a re-
gião da Ásia, Pacífico&África
contribuiu com 2,1 pontos
para a alta, mas o Hemisfério
Ocidental e a Europa agiram
ao contrário em 0,5 e 0,3 pon-
to, respectivamente.

Conforme a análise, as di-
ficuldades enfrentadas pelas
campanhas de vacinação junto
com a chegada de mutações
ainda mais infecciosas da co-

vid-19 podem ter influenciado
no resultado dessas duas últimas
regiões.

Os setores do comércio, ser-
viços e o conjunto de variáveis
que refletem a evolução das eco-
nomias em nível agregado (De-
senvolvimento Econômico Ge-
ral) contribuíram positivamente
para o resultado entre os cinco
segmentos da pesquisa. Já os
demais setores caminharam em
sentido inverso, sendo que o
comércio foi a maior contribui-
ção positiva e a indústria o mai-
or peso negativo.

Ainda de acordo com a pes-
quisa, a região da Ásia,
Pacífico&África foi responsá-
vel por 70% da queda do agre-
gado do Barômetro Anteceden-
te Global em fevereiro.

O indicador antecipa os ci-
clos das taxas de crescimento
mundial de três a seis meses.
Na sequência, ficou a Europa,
que provocou impacto negati-
vo com 2,2 pontos, ou 32%.
“Os resultados refletem as in-
certezas sobre a velocidade de
recuperação dos países frente
ao desafio da imunização glo-
bal e controle da pandemia. O
Hemisfério Ocidental contri-
bui em sentido oposto ao das de-
mais regiões, agora de forma li-
geiramente positiva no mês”, in-
formou o Ibre.

Também em fevereiro hou-
ve recuo em todos os Barôme-

tros Antecedentes Setoriais. Os
mais otimistas, no entanto, con-
tinuaram sendo o conjunto de
variáveis que refletem a evolu-
ção das economias em nível
agregado (Desenvolvimento
Econômico Geral) e a indústria,
com 111,1 e 110,0 pontos, res-
pectivamente, ainda que o últi-
mo tenha registrado a maior que-
da entre os setores no mês.

A segunda maior retração
entre os Barômetros Setoriais
foi do setor de serviços, que ain-
da não conseguiu recuperar as
perdas causadas pela pandemia.

Funções dos barômetros
Os barômetros econômicos

globais são um sistema de indi-
cadores que permite analisar o
desenvolvimento econômico
global, sendo, ainda, uma cola-
boração do Instituto Econômi-
co Suíço KOF da ETH Zurique,
na Suíça, e da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Enquanto o Barô-
metro Coincidente reflete o es-
tado atual da atividade econômi-
ca, o Barômetro Antecedente
emite um sinal cíclico cerca de
seis meses à frente dos desen-
volvimentos econômicos re-
ais. Esses indicadores se ba-
seiam nos resultados de pes-
quisas de tendências econômi-
cas realizadas em mais de 50
países. A intenção é ter a co-
bertura global mais ampla pos-
sível. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

O Ministério da Infraestru-
tura assinou na quarta-feira (10)
quatro novos contratos de ade-
são para exploração de Termi-
nais de Uso Privado (TUPs)
no estado do Pará. São eles:
Petróleo Sabbá,  Louis
Dreyfus, Cargill e Administra-
dora de Bens de Infraestrutu-
ra (ABI). Juntos, esses portos
receberão investimentos de
R$ 616,5 milhões para movi-
mentação de cargas variadas,
como grãos e combustíveis.

Os terminais Cargill e Louis
Dreyfus estão localizados nos
municípios de Rurópolis e Itai-
tuba, que fazem parte da rota de
escoamento de exportação de
granéis agrícolas do chamado
Arco Norte, que reúne portos da
região Norte e Nordeste do país
de onde são exportados parte da
produção agrícola brasileira. Se-
gundo a pasta, esses terminais

Infraestrutura assina contratos
de exploração de terminais

portuários
serão responsáveis por movi-
mentar granéis sólidos, princi-
palmente vegetais. A estimativa
total de movimentação da carga
de ambos terminais é de 6,7 mi-
lhões de toneladas/ano.

Já os terminais Petróleo
Sabbá e ABI irão movimentar
granéis líquidos combustíveis,
que se destinam ao armazena-
mento, distribuição e ao abas-
tecimento regional de combus-
tíveis nos municípios de Itai-
tuba e Santarém.

Os TUPs são terminais ou-
torgados pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (An-
taq) para empresas privadas. De
acordo com o Ministério da In-
fraestrutura, nos últimos dois
anos, foram assinados 78 con-
tratos de adesão com empresas,
que representam R$ 6 bilhões
em investimentos no modal por-
tuário. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os associados quites com ás suas obrigações
Estatutárias do “Instituto Nacional do Desporto Aquático”, para
participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 27 de Fevereiro de
2021 ás 19:00 horas em primeira chamada e ás 15:30 horas em segunda e
última chamada na Rua Jorge Bron nº 124 - Bairro Vila Maria – São Paulo/
SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-)
Prestação de Contas do Exercício Anterior; 2-) Alteração da nomenclatura
do Instituto; 3-) Alteração do Endereço da sede; 4-) Adequação Estatutária;
5-) Eleição e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Membros do Conselho
Fiscal; 6-) Assuntos Gerais. São Paulo, 05 de Fevereiro de 2021.

Klaus Lellis Celadon – Presidente.

Cyrela Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 07.965.232/0001-23 - NIRE 35.220.627.991

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Celso Antonio Al-
ves. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 1.600.000,00 por serem considerados exces-
sivos em relação ao objeto nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 1.600.000 
quotas do Capital Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo todas de propriedade da só-
cia Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, o valor da redução em moeda 
corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. O capital social de R$ 30.518.085,00 
para R$ 28.918.085,00, dividido em 28.918.085 quotas. 3. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e 
fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela 
Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A. Miguel Maia Mickelberg e Celso Antonio Alves - Diretores.

Cyrela Tolteca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 10.347.728/0001-48 - NIRE 35.222.694.041

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10 hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 25.000.000,00 por serem considerados 
excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 25.000.000 quotas, com 
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos 
e Participações. Desta forma o Capital Social passará de R$ 26.354.660,00 para R$ 1.354.660,00, dividido em 
1.354.660 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Cyrela RJZ Jcgontijo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 09.465.200/0001-94 - NIRE 35.222.202.237

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2021, às 10 hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Raphael Abba 
Horn. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 3.500.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto social, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 2.625.000 quotas de propriedade da sócia 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações  e 875.000 quotas de propriedade da sócia 
Cyrela Índico Empreendimentos Imobiliarios Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente 
do país, em decorrência da restituição do valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Desta forma, o 
capital social passará de R$ 51.826.092,00 para R$ 48.326.092,00, dividido em 48.326.092 quotas. 2. Autorizar os 
administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
02.02.2021. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cyrela Índico 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda., ambas por Miguel Maia Mickelberg e Raphael Abba Horn - Administradores.

C.N.P.J. 05.902.990/0001-77 - NIRE 35300374118

Aos 15/05/2020, às 17 horas, reuniram-se a totalidade do capital social. Assumiu a presidência da mesa o 
Sr. Wagner Moreno; Celso Jose Andriani para secretário. : a) Foi eleito para a presidência do 
conselho, Wagner Moreno, CPF 015.409.318-11. Aprovada por todos os presentes.  nº 
39.251/21-4 em sessão de 26/01/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

Jocam Empreendimentos Consultoria e Administração Ltda.
CNPJ/MF 43.459.346/0001-65 - NIRE 35.219.222.214

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Em 1º de fevereiro de 2021, na sede social da sociedade, reuniram-se os sócios representantes da integralidade do capital social da JOCAM 
EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., ocasião em que deliberam sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a 
redução do capital social da Sociedade de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) para R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), 
em consonância com o artigo 1082, inciso II do Código Civil.  (ii) Aprovação do novo quadro do capital social e participação societária.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 79ª série da 4ª 
emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, 
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), 
a ser realizada em 24 de Fevereiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem 
sobre: A. Medidas a serem tomadas, em razão da Amortização Extraordinária realizada indevidamente em 20 de novembro 
de 2020, no valor de R$ 1.743.437,23 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e 
vinte e três centavos); e, B. Autorização para Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, praticarem todos os 
atos necessários para efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRI, incluindo, mas não se limitando, a celebração 
do aditamento ao Termo de Securitização, e de quaisquer outros documentos que se façam necessários para fazer frente 
às deliberações. Informações Gerais O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível 
(i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente fi duciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: 
www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em primeira convocação, mediante a presença de investidores que representem, 
no mínimo, metade dos CRI em circulação e, em segunda convocação, por qualquer número, conforme disposto na 
cláusula 16.5 do Termo de Securitização, sendo que a deliberação, deverá ser aprovada, em primeira convocação ou em 
qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 
dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização. Considerando as medidas restritivas 
relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em 
face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular 
n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet, sendo certo que o link de 
acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por correio eletrônico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem 
solicitação para gestao@isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos 
CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar, junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os 
documentos de identifi cação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: juridico@isec.com.br; gestao@
isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 

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

ISEC SECURITIZADORA S.A.  - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 85ª série da 4ª emissão 
de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, 
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a 
ser realizada em 25 de Fevereiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica 
Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A. Medidas 
a serem tomadas, em razão da Amortização Extraordinária realizada indevidamente em 20 de novembro de 2020, no valor de 
R$ 232.996,99 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos); e, B. Autorização 
para Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar o que fora 
deliberado pelos Titulares de CRI, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitização, 
e de quaisquer outros documentos que se façam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais: O 
material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.
com.br; (ii) no site do agente fi duciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em 
primeira convocação, mediante a presença de investidores que representem, no mínimo, metade dos CRI em circulação e, 
em segunda convocação, por qualquer número, conforme disposto na cláusula 16.5 do Termo de Securitização, sendo que 
a deliberação, deverá ser aprovada, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de 
CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do 
Termo de Securitização. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas 
impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador 
da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares 
dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão 
via internet, sendo certo que o link de acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por correio eletrônico aos 
Titulares dos CRI àqueles que enviarem solicitação para gestao@isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br. Nesse sentido, 
reforçamos que os Titulares dos CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar, junto com a solicitação do link para 
acesso à assembleia, os documentos de identifi cação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e 
titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: juridico@isec.
com.br; gestao@isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 

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

Music2 Publicidade Digital Ltda. - CNPJ/ME nº 16.595.954/0001-24 - NIRE 35.226.793.841
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Fabiano Pierri Dias Campos, brasileiro, solteiro, fotógrafo, portador da Cédula de Identidade RG 28.121.666-6 e CPF/ME 
250.888.168-63, residente em São Paulo/SP, na qualidade sócio minoritário da Music2 Publicidade Digital Ltda. 
(“Sociedade”), detentor de 4% de seu capital social, vem, com fundamento na Cláusula 10º do Contrato Social da Sociedade e 
dos artigos 1.020, 1.053, 1.065, 1.073, inciso I, e 1.078 do Código Civil: (i) requerer que a sócia-administradora apresente os 
balanços patrimoniais e os de resultado econômico da Sociedade referentes aos exercícios sociais fi ndos em 31.12.2016, 
31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019, no prazo de até 5 dias úteis a contar da presente data; e (ii) convocar os sócios da 
Sociedade para a reunião de sócios, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 22.03.2021, na sede social da Sociedade, com 
o objetivo de tomar as contas da administradora e deliberar sobre: (ii.a) os balanços patrimoniais e os de resultado econômico 
referentes aos exercícios sociais fi ndos em 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019; e (ii.b) a destinação do resultado 
econômico dos referidos exercícios. São Paulo/SP, 09.02.2021. Fabiano Pierri Dias Campos - Sócio Minoritário da Music2.

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63

Aviso aos Acionistas e Convocação de AGE
Encontra-se à disposição dos Acionistas na sede da empresa, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76. 
Ficam convocados os Srs. Acionistas para AGE a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2021 às 09:00h em 1º convocação 
e às 10:00h em 2º convocação na sede da empresa à Avenida das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, São Paulo/SP para 
deliberar sobre as seguinte ordem do dia: a) Transferência do endereço da sede social; b) Outros assuntos de interesse 
da Sociedade. São Paulo, 05 de fevereiro de 2021. Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Diretor de Operações.
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Himalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 08.975.665/0001-22 - NIRE 35.221.488.960

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 17.000.000,00 por serem considerados 
excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 17.000.000 quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações. 2. Desta forma o Capital Social passará de R$ 33.872.467,00 para R$ 16.872.467,00, dividido em 
16.872.467 quotas. 3. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações. Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living 001 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 18.689.408/0001-88 - NIRE 35.227.781.332

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Bar-
celos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 15.000.000,00 por serem considerados ex-
cessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 15.000.000 quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações. 2. Desta forma o Capital Social passará de R$ 24.684.616,00 para R$ 9.684.616,00, dividido em 
9.684.616 quotas. 3  Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. 
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.02.2021.Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Par-
ticipações. Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Living Batatais Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 11.360.592/0001-79 - NIRE 35.223.856.991

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretário: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do 
capital social em R$ 5.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, nos termos do artigo 1.082, II do 
Código Civil, com o cancelamento de 5.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de 
propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, o valor da redução em 
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de
R$ 18.579.780,00 para R$ 13.579.780,00, dividido em 13.579.780 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar 
e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócio: Living 
Empreendimentos Imobiliários S.A. - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/ME nº 13.177.028/0001-40 - NIRE 35.225.023.520

Edital de Convocação
A Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda (a “Sociedade”), convoca seus sócios quotistas a se reunirem em Reunião de 
Sócios (a “Reunião de Sócios”), a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, às 10h, exclusivamente por teleconferência na 
plataforma digital Microsoft Teams (conforme instruções abaixo), para (i) aprovar a realização de acordo para pagamento no va-
lor de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), nos autos da ação judicial n°: 0026645-90.2019.8.19.0002, relacionada ao 
empreendimento “Charitas”; e (ii) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários ou convenientes 
à consecução das matérias aprovadas. Os convites individuais para admissão e participação na Reunião de Sócios serão remeti-
dos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida acima, juntamente 
da documentação de suporte às deliberações da Reunião de Sócios (conforme necessárias). Somente serão admitidos os quotis-
tas regularmente credenciados e seus representantes legais ou procuradores (nos termos da Lei nº 6.404/1976). Caso determi-
nado quotista não receba o convite individual para participação na Reunião de Sócios com até 4 (quatro) horas de antecedência 
em relação ao horário de início da Reunião de Sócios (conforme este Edital de Convocação), este deverá entrar em contato com 
a administração da Sociedade pelo número de telefone +55 (21) 35502014 ou pelo endereço de e-mail GabriellaBuzzone@rjzcy-
rela.com.br com no mínimo 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Reunião de Sócios para que seja 
prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do quotista seja liberado mediante o envio de novo convite indivi-
dual. A Sociedade ora disponibiliza o endereço de e-mail GabriellaBuzzone@rjzcyrela.com.br para o esclarecimento de dúvidas 
de seus quotistas quanto ao funcionamento da plataforma de videoconferência Teams e ao ingresso na sala de conferência que 
servirá como local virtual para realização da Reunião de Sócios. A alternativa de participação à distância por meio da plataforma 
Teams ora é fornecida pela Sociedade em substituição à participação presencial. A Sociedade não se responsabiliza por proble-
mas de conexão que os quotistas credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Socie-
dade (e.g., instabilidade na conexão do quotista com a Internet ou incompatibilidade da plataforma Teams com equipamento do 
quotista). Os quotistas credenciados que participarem da Reunião de Sócios por meio da plataforma Teams de acordo com as 
instruções da Sociedade serão considerados presentes à Reunião de Sócios. São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda
Miguel Maia Mickelberg - Diretor                          Luiz Eduardo Michaeli de Abreu da Costa - Diretor

João Ometto Participações S.A. - CNPJ/MF nº 47.796.594/0001-52 - NIRE 35.300.196.511
Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.11.2020

Data, Hora, Local: 30.11.2020, às 10 horas, na sede social, Rua Geraldo Flausino Gomes, n° 61, 14º andar, Edifício Panambi, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. 
Deliberações Aprovadas: O crédito em 30.11.2020 de juros sobre capital próprio, calculados com base em contas do patrimônio líquido, 
apurado no balanço da companhia levantado em 31.03.2020, nos termos §2º do artigo 23 do estatuto social da companhia, no valor total 
global de R$ 23.910.085,40, correspondendo a R$ 0,1062670462 por ação, sob os quais haverá o desconto do imposto de renda retido na 
fonte à alíquota de 15%, nos termos da Lei 9.249/95. Nos termos do artigo 9, § 7 da Lei 9.249/95, os valores dos juros sobre capital próprio, 
líquido de imposto de renda retido na fonte, poderão ser imputados ao dividendo relativos ao exercício social que se encerrará em 
31.03.2021, a critério dos acionistas reunidos em assembleia geral que deliberar sobre as contas de tal exercício. Os diretores da 
companhia fi cam desde já autorizados a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora aprovada. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 30.11.2020. Acionistas: João Guilherme Sabino Ometto, Giovanna Mirone Ometto e San Giovanni Participações 
S.A. (p. João Guilherme Sabino Ometto). JUCESP nº 544.914/20-0 em 22.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

San Giovanni Participações S.A. - CNPJ/MF nº 20.845.448/0001-13 - NIRE 35.300.542.681
Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.11.2020.

Data, Hora, Local: 30.11.2020, 10H30min, na sede social, Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 14º andar, São Paulo/SP. Presença: totalida-
de do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações Aprovadas: 
O crédito em 30.11.2020, de juros sobre capital próprio, calculados com base em contas do patrimônio líquido, apurado no balanço da com-
panhia levantado em 31.03.2020, nos termos § único do artigo 21 do estatuto social da companhia, no valor total global de R$ 19.083.446,84, 
correspondendo a R$ 0,0551440546 por ação, sob os quais haverá o desconto do imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%, nos 
termos da Lei 9.249/95. Nos termos do artigo 9, § 7 da Lei 9.249/95, os valores dos juros sobre capital próprio, líquidos de imposto de ren-
da retido na fonte, poderão ser imputados aos dividendos relativos ao exercício social que se encerrará em 31.03.2021, a critério dos acio-
nistas reunidos em assembleia geral que deliberar sobre as contas de tal exercício. Os diretores da companhia fi cam desde já autorizados 
a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora aprovada. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.11.2020. Acio-
nistas presentes: João Guilherme Sabino Ometto, Giovanna Mirone Ometto, Adriana Mirone Ometto, José Carlos Mirone Ometto, Danie-
la Ometto Ribeiro e Guilherme Fontes Ribeiro. JUCESP 544.913/20-6 em 22.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 22 de Janeiro de 2021
1. Data, Hora e Local: 22.01.2021, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as 
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas 
no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram 
dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 
4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a celebração de aditivos ao Contrato de Concessão. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da 
totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram:  6.1. 
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA;  6.2.  Conforme 
atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do 6º e 7º Aditivo ao 
Contrato de Concessão 4232521201, a ser fi rmado entre a Companhia e o Estado de São Paulo, versando sobre a 
formalização do reequilíbrio referente a Fase I da concessão e renegociação de valores da compensação de atraso da 
Fase II e garantia pública, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 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. São Paulo/SP, 
22.01.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, 
Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., 
pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. 
Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - 
Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com 
certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 68.951/21-8 em 03.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SERASA S.A.
CNPJ nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das 
Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 
231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o próximo 
exercício fi scal; b) consignar a renúncia do Sr. Anthony David Reeves ao cargo de Conselheiro; e (c) eleger o Sr. Inacio 
Lopes da Silva Junior como Conselheiro da Companhia. Cópias autenticadas de documentos de representação devem 
ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jurídico da Companhia, até três dias úteis antes da Assembleia. Kerry 
Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0053565-69.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) ENZO MONZANI, Brasileiro, Divorciado, Empresário, RG 14.944.911-2, CPF 147.647.308-04,, que 
CENTRO TÉCNICO DE VEÍCULOS STTUTGART LTDA. Executa na fase de cumprimento de sentença a quantia de R$ 
R$ 305.697,23, corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Ação de Cobrança. Estando o Executado em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague ou apresente sua 
Impugnação sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 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 janeiro de 2021.      [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0180980-50.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a 
Leonardo Vieira da Rosa CPF 953.129.350-34, que Rafael Barbosa Moreira ajuizou ação comum, objetivando seja 
julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no equivalente a 100 salários 
mínimos, bem como ao pagamento de multa no equivalente a 100 salários mínimos, face às graves ameaças feitas pelo 
réu, condenando ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o réu em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2021.                                            [11,12] 
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São Paulo,08 de fevereiro 2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  (Híbrida)

 O Síndico do Condomínio Edifício COPAN, atendendo ao artigo XI, §1º, § 4º e demais que lhes são 
próprios da Convenção Condominial, CONVOCA, os Srs. Condôminos a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária. Excepcionalmente a assembleia realizar-se-á em formato HÍBRIDO, no dia 11 de 
março de 2021 (quinta-feira), às 17 horas em primeira convocação e, na hipótese de não atingir o 
“quorum” necessário para a sua instalação, às 17:30 horas em 2ª Convocação com qualquer número 
de condôminos.  Local: Assembleia Híbrida:  a) no FOYER do condomínio para aqueles que não 
tiverem condições de participar da assembleia virtual ou prefiram participar presencialmente;   b) 
assembleia virtual via link do Microsoft Teans para unidades que ser inscreverem conforme regras 
inerentes.   ORDEM DO DIA 1. Relatório da Administração;  2. Discussão e votação de contratação de 
auditoria independente para análise das contas do condomínio a partir de 27/03/1993 até.28/02/2021, 
solicitada pelo Síndico;  3. Parecer do Conselho Consultivo sobre as contas 2019-2021;  4. Discussão 
e votação das contas 2019-2021;  5. Eleição do Síndico*: biênio 2021-2023;  6. Remuneração do 
Síndico;  7. Eleição do Conselho Consultivo;  8. Apresentação, discussão e votação da previsão 
orçamentária 2021/2023;  9. Outros assuntos de interesse do condomínio.   O credenciamento dos 
condôminos ou procuradores que pretenderem participar da assembleia de forma tele presencial, 
pressupõe obrigatoriamente a obtenção de senha disponível na Administração do Condomínio, na 
sobreloja do Bloco F nos dias  09  e 10 de março de 2021 das 10:00 às 12:00  e das 13:00 as 
16:00 horas.   Para a participação presencial o credenciamento poderá ser feito até as 16:00 hs do 
mesmo dia da assembleia.    A Assembleia Geral Ordinária em seu formato presencial será realizada 
com a adoção de todas as medidas e protocolos sanitários, inclusivamente: o distanciamento social, 
uso de máscaras e álcool gel, sempre evitada a aglomeração, e,  ao mesmo tempo e de forma 
simultânea (VIRTUAL) DIGITAL/ELETRONICA pelo Microsoft Teans no link a ser enviado via e-mail 
(indispensável) aos condôminos inscritos na administração, cuja votação e deliberação será realizada 
diretamente, acessando com login e senha pessoal e intransferível.  ADM - Affonso Celso Prazeres 
de Oliveira Síndico  “Os candidatos deverão cumprir a decisão da Assembleia Geral Ordinária de 
15/03/2012 e apresentar os seguintes documentos em 15 dias da publicação na Administração:  
inscrição de candidatura; carta de apresentação por condômino; certidões de distribuidor Civil e 
Criminal, Estadual e Federal, Justiça do Trabalho e Protestos; proposta de trabalho e comprovação 
de experiência”.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1083659-56.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bass Club Comércio de Acessórios e Automação Ltda, 
CNPJ 02.167.611/0001-54, na pessoa de seu representante legal, que Athenabanco Fomento Mercantil Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, para cobrança da quantia de R$ 87.160,89 (out/2016), referente ao inadimplemento das duplicatas nºs 51797-1, 51797-2 e 51797-3, emitidas 
pela empresa Pool Service Comercial Importadora e Exportadora e Assessoria Internacional Ltda. Estando a executada em local ignorado, foi deferida 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059395-04.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a(o) Tocam Impregnação Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 51.545.150/0001-11, na pessoa de seu representante 
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, 
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 42.180,11 (06/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente 
ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Lavinia Ribeiro, nº 19/21, Vila Invernada,  
São Paulo/SP (instalação 59694459 - cliente 10169914), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as 
faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. Estando 

sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2020.   B 11 e 12/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007081-93.2020.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sung Chae Lee Pak,  
CPF 014.419.598-40 e Woo Cheul Pak, CPF 049.913.638-10, que a Ação de Procedimento Comum, 
requerida por Conjunto Tours de France, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de 
R$ 39.263,09 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios 
e demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, 

ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 
3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para 
que os executados, independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações  
(art. 525 do C.P.C.). B 11 e 12/02

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0045354-78.2019.8.26.0100) - Processo principal: 1004874-46.2016.8.26.0100. 
O Dr. Rodolfo César Milano, Juiz de Direito da 43ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Maoma Ro Service Prof  P H. R. S. 
S. Ltda, CNPJ03.686.848/0001-04, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco 
Bradesco S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para que pague a quantia de R$ 41.049,51 (junho/2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

Incra lança aplicativo
para agilizar

regularização fundiária
Para acelerar os processos de titulação de terras públicas fede-

rais, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
lançou na quarta-feira (10) uma plataforma virtual que poderá ser
utilizada em parceria com prefeituras. A medida faz parte do progra-
ma Titula Brasil, criado por meio de portaria, em dezembro do ano
passado, que prevê a celebração de acordos de cooperação técni-
ca entre Incra e administrações municipais na vistoria de imóveis e
coletas de informações que agilizem os procedimentos.

“O objetivo do programa é a ampliação do alcance dos servi-
ços do Incra e a agilização dos processos de regularização fundiária,
por meio de acordo de cooperação técnica com as prefeituras mu-
nicipais. Não se trata de o Incra abrir mão do controle dos proces-
sos em si. Na verdade, o Incra segue fazendo o seu papel, da
análise, da instrução e das decisões dos processos de regulariza-
ção fundiária. Mas, em parceria com as prefeituras que assim dese-
jarem, e que tiverem interesse de atuar na ponta, elas poderão atuar
em conjunto com Incra na coleta de informações, de requerimentos
e atuando também em vistorias lá na ponta nos seus municípios”,
afirmou o presidente do Incra, Geraldo Melo, durante cerimônia de
lançamento do aplicativo, em Brasília.

O evento contou com a participação da ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, e do diretor-presidente do Serviço de
Processamento de Dados (Serpro), Gileno Barreto. Foi a empresa
de tecnologia do governo federal que desenvolveu a estrutura da
plataforma para o Incra.

Na primeira fase do programa, apenas terras públicas federais
ainda não destinadas é que terão seus processos analisados por
meio do aplicativo. Nos próximos meses, ainda sem data definida,
processos de titulação de assentamentos da reforma agrária tam-
bém devem ser contemplados. De acordo com o presidente do
Incra, os processos que serão instruídos na plataforma são aque-
les que já tramitam na autarquia. As prefeituras que aderirem à
iniciativa deverão contratar ou indicar técnicos que serão capaci-
tados pelo Incra para utilizar a ferramenta.

“Esse servidor vai poder trabalhar sem necessidade de internet
e vai a campo levando a íntegra daquele processo, sabendo exata-
mente o que ele precisa buscar, podendo preencher formulários,
tirar fotos, fazer pontos de georreferenciamento e complementar
exatamente o que precisar. Ao voltar à área de serviço, esse pro-
cesso carrega automaticamente na base de dados do Incra”, afir-
mou.

Para a ministra Tereza Cristina, o Incra sozinho não daria conta
de encaminhar a regularização fundiária em um país com dimen-
sões continentais e, por isso, a parceria com as administrações
municipais é essencial. “Prefeitos, essa é uma grande oportunida-
de que vocês têm de colaborar com seus municípios. Muitos têm
assentamentos e glebas da União que precisam ser regularizados”,
disse. (Agencia Brasil)

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 08.12.2020
1. Data, Hora e Local: 08.12.2020, às 18h00, na sede da Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações (“Compa-
nhia”), na Avenida Paulista, nº. 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, 01310-200, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram 
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acio-
nistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Li-
vro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dis-
pensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. 
Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Fábio Russo Corrêa. 5. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre: (i) o aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º 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: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar, conforme atribuições previstas nos incisos (i) e (ii) do artigo 6º 
do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social no valor de R$ 4.259.000,00 mediante a emissão de 
4.259.000 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$ 1,00, 
a serem totalmente subscritas e integralizadas até 08/01/2021, por suas acionistas, a CIIS – Companhia de Investimen-
tos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) e a J2L Participações Ltda. (“J2L”), na proporção das suas participações acio-
nárias, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital social da Companhia de 
R$ 32.710.000,00 para R$ 36.969.000,00; 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 
4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da 
Companhia é de R$ 36.969.000,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, 
representado por 36.969.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.” 6.3. Permanecer inalterados os de-
mais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia; e 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Compa-
nhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.2. acima, conforme constante do Anexo II da presente ata, ten-
do uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo 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. São Paulo/SP, 08.12.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Fábio 
Russo Corrêa, Secretário. Acionistas: (1) CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelos Srs. 
Waldo Edwin Pérez Leskovar e Marcio Yassuhiro Iha; e (2) J2L Participações Ltda., pelo Sr. Lúcio Otávio Ferreira. Certi-
fi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da 
Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Fábio Russo Corrêa - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital 
ICP Brasil. JUCESP nº 68.464/21-6 em 02.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição de 4.259.000 novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, pelo 
preço de emissão de R$ 1,00 por ação, representativas do capital social da Companhia. Subscritores: CIIS - Com-
panhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 
222, Bloco B, 4º Andar, sala 6, 04551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 05.410.674/0001-88 e NIRE nº 33.300.312.374, 
neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Srs. Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, ca-
sado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, RNE W616562-V, CPF/MF nº 170.070.048-
06; e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 
17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº 153.066.718-61, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 
222, Bloco B, 5º Andar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. Espécie de Ações Subscritas: ON3.407.200; Pre-
ço de Emissão das Ações - R$: 1,00; Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional, até 
08/01/2021. Subscritores: J2L Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida Niemeyer, nº 02, Edi-
fício Leblon Offi ce, Lojas 212 e 213, Vidigal, 22.450-220, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF nº 18.381.997/0001-32 e no 
NIRE nº 332.0952819-0, neste ato devidamente representada por seu Diretor, o Sr. Lúcio Otávio Ferreira, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, RG nº M-2.554.754 SSP/MG e CPF/MF nº 
559.069.076-53, com endereço profi ssional na Avenida Niemeyer, nº 02, Edifício Leblon Offi ce, Lojas 212 e 213, Vi-
digal, 22.450-220, Rio de Janeiro/RJ. Espécie de Ações Subscritas: ON851.800; Preço de Emissão das 
Ações - R$: 1,00; Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional, até 08/01/2021. Total 
da Espécie de Ações Subscritas: 4.259.000; Total do Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 4.259.000,00. 
São Paulo/SP, 08.12.2020. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digi-
tal ICP Brasil, Fábio Russo Corrêa- Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. 
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1. Data, Hora e Local: Aos 29.10.2020, às 10hs., na sede social da San Giovanni Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na rua Geraldo Flausino Gomes, nº 
61, 14º andar, conjunto 141, Brooklin, CEP 04575-060. 2. Convocação e Presença: Dispensa-
da a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, nos 
termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Os tra-
balhos foram presididos pelo Sr. João Guilherme Sabino Ometto e secretariados pelo Sr. Jorge 
Paulo César da Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da: (i) conversão de 87.522.577 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, detidas pela acionista 
João Guilherme Sabino Ometto, abaixo qualifi cado, em igual número de ações preferenciais; e 
(ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação. 5. Delibera-
ções: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quan-
to segue: 5.1. Aprovar a conversão de 87.522.577 ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal de emissão da Companhia, todas detidas pelo acionista João Guilherme Sabino 
Ometto, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, RG 3.426.053-
5 (SSP/SP), CPF 027.686.588-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com ende-
reço comercial na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 14º andar, conjunto 141, Brooklin, CEP 
04575-060, em 87.522.577 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia. Desta forma, o capital social da Companhia, no valor de R$346.065.355,00, pas-
sa a ser representado por 173.032.678 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 
173.032.677 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 5.1.1. Consignar que os 
atuais acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia ratifi cam, neste 
ato, a conversão deliberada no item 5.1 acima, bem como renunciam expressamente ao direito 
de recesso decorrente de referida conversão, nos termos do artigo 137, inciso II, da Lei das S.A.. 
5.2. Aprovar a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia com a sua conse-
quente consolidação. Por conseguinte, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a re-
dação abaixo descrita e, uma vez consolidado, o Estatuto Social vigorará com a redação cons-
tante do Anexo I a esta ata: “5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integra-
lizado em moeda corrente nacional, é de R$346.065.355,00, dividido em 346.065.355 ações, 
sendo 173.032.678 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 173.032.677 ações pre-
ferenciais, nominativas, sem valor nominal.” 5.3. Por fi m, os administradores da Companhia fo-
ram autorizados a praticarem todos os atos que se fi zerem necessários à formalização das de-
liberações ora aprovadas, inclusive a atualização dos registros necessários perante os órgãos 
competentes. 6. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada 
pelos presentes, fi cando cientes os representantes dos acionistas da sua lavratura em forma de 
sumário dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelo § 1º do artigo 130 da Lei das S.A.. São 
Paulo, 29.10.2020. Mesa: João Guilherme Sabino Ometto – Presidente; Jorge Paulo César da 
Silva – Secretário. Acionistas presentes: João Guilherme Sabino Ometto, Giovanna Mirone 
Ometto, Adriana Mirone Ometto, José Carlos Mirone Ometto, Daniela Ometto Ribeiro, Guilher-
me Fontes Ribeiro. A presente é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 
29.10.2020. Mesa: João Guilherme Sabino Ometto - Presidente Jorge Paulo César da Silva - Se-
cretário. JUCESP nº 489.223/20-5 em 18.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo II - Estatuto Social Consolidado da San Giovanni Participações S.A., CNPJ/MF 
nº 20.845.448/0001-13, NIRE 35.300.542.68-1: Denominação Social: 1. San Giovanni Par-
ticipações S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, regida pelo disposto no pre-
sente Estatuto Social e pelas disposições regulamentares e legais aplicáveis, em especial a Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”) (a “Companhia”). Sede: 2. A Companhia tem sede 
na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 14º andar, conjunto 141, sala 07, Brooklin, Cidade de São 
Paulo/SP, CEP 04575-060, podendo manter fi liais, agências e escritórios de representação em 
qualquer localidade do país ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. 
Objeto Social: 3. A Companhia tem por objeto: (i) a participação em outras sociedades, sim-
ples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista; e 
(ii) a gestão e a comercialização de bens próprios. Prazo: 4. O prazo de duração da Companhia 
é indeterminado. Capital Social e Ações: 5. O capital social da Companhia, totalmente subs-
crito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$346.065.355,00, dividido em 
346.065.355 ações, sendo 173.032.678 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 
173.032.677 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal. § 1º. As ações representati-
vas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere a 
seu titular o direito a 01 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão 
tomadas na forma deste Estatuto Social e da legislação aplicável, sendo que as ações ordiná-
rias poderão ser convertidas em ações preferenciais a qualquer momento, mediante delibera-
ção da assembleia geral. § 2º. É assegurado o direito de preferência aos acionistas para subs-
crição dos aumentos do capital social da Companhia, na proporção do número de ações que 
possuírem, regendo-se o exercício desse direito de acordo com a legislação aplicável. § 3º. É 
vedado aos acionistas caucionar ou, de qualquer forma, empenhar ou onerar as ações de sua 
titularidade, salvo em favor de outro acionista. § 4º. As ações preferenciais da Companhia não 
terão direito de voto e terão direito a um dividendo mínimo prioritário equivalente a, pelo me-
nos, 10% a mais que os dividendos atribuídos às ações ordinárias, podendo a assembleia geral 
deliberar pela distribuição de dividendos às ações preferenciais em montante superior ao divi-
dendo mínimo atribuído a elas. Além do dividendo mínimo prioritário, depois de assegurado o 
dividendo mínimo obrigatório às ações ordinárias, as ações preferenciais participarão dos lu-
cros remanescentes em igualdade de condições com as ordinárias. Assembleias Gerais: 6. 
As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão nos 4 meses seguintes ao término do exercício 
social e as extraordinárias, sempre que houver necessidade. 7. As deliberações da Assembleia 
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão aprovadas pelo voto dos acionistas re-
presentando, pelo menos, 51% do capital social votante, incluindo, mas não se limitando, às 
matérias abaixo: (a) Aprovação, pela Companhia, de operações de transformação, cisão, fusão, 
incorporação de sociedades, incorporação de ações da ou pela Companhia ou qualquer outra 
forma de reestruturação societária; (b) Eleição e/ou destituição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia; (c) Aprovação, pela Companhia, da alienação direta ou indireta 
de bens do ativo fi xo ou imobilizado da Companhia, incluindo, mas não se limitando, às partici-
pações societárias detidas pela Companhia; (d) Aprovação da compra, venda, hipoteca ou, por 
outro modo qualquer, a alienação ou gravame de bens imóveis da Companhia; (e) Requerimen-
to de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação, dissolução ou cessação do es-
tado de liquidação da Companhia; (f) Aprovação da constituição de garantias ou caução das 
ações da Companhia; (g) Deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários; e (h) 
Deliberar sobre a emissão pela Companhia de bônus de subscrição. 8. Além das hipó-
teses previstas em lei, a Assembleia Geral de Acionistas será sempre convocada pelo Presiden-
te do Conselho de Administração através de anúncios publicados pela imprensa, conforme de-
terminado em lei, deles devendo constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da Assembleia. 
§ 1º. A Assembleia Geral de Acionistas será presidida pelo acionista escolhido pela maioria 
simples dentre os acionistas presentes. O Presidente da Assembleia Geral de Acionistas convi-
dará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. A Assembleia Geral de Acionistas 
será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas representando, pelo me-
nos, 51% do capital social votante da Companhia e, em segunda convocação, com qualquer nú-
mero. § 3º. Independentemente das formalidades previstas neste Artigo 8º, será considerada 
regular a Assembleia a que comparecerem todos os acionistas com direito a voto. § 4º. Os acio-
nistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído nos ter-
mos da lei, com poderes específi cos, devendo a procuração fi car arquivada na sede da Compa-
nhia. Administração: 9. A administração da Companhia compete a um Conselho de Adminis-
tração e uma Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto So-
cial. § Único. A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração anual glo-
bal dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Admi-
nistração deliberar sobre a sua distribuição entre os respectivos membros. Conselho de Ad-
ministração: 10. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 03 e, no máxi-
mo, 07 membros, pessoas físicas, residentes ou não no País, acionistas ou não, eleitos pela As-
sembleia Geral para um mandato unifi cado de 03 anos e por ela destituíveis a qualquer tempo, 
permitida a reeleição, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e os demais, Conselheiros. § 
1º. A Assembleia Geral designará, dentre os membros eleitos, o Presidente e o Vice-Presiden-
te do Conselho de Administração. § 2º. Os Conselheiros serão investidos em seus cargos, me-
diante assinatura do termo de posse em livro próprio, e deverão permanecer no exercício de 
seus cargos até a posse de seus sucessores. § 3º. As Reuniões do Conselho de Administração 
serão convocadas por qualquer dos Conselheiros sempre que interesse social assim exigir, sen-
do suas deliberações tomadas com base no voto afi rmativo da maioria dos Conselheiros pre-
sentes, detendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de minerva em caso de em-
pate. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por qualquer pessoa presen-
te à reunião escolhido pela maioria simples dos membros presentes. O presidente da reunião 
convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. § 4º. É permitida a participação dos 
Conselheiros às reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou tele-
conferência, desde que (i) uma cópia da ata da reunião seja confi rmada e aprovada por escrito 
por e-mail ou fax e enviada ao presidente da reunião pelo respectivo Conselheiro na mesma 
data da reunião, e (ii) a versão original da ata seja assinada posteriormente pelos Conselheiros 
presentes à reunião, inclusive dos que participarem via videoconferência ou teleconferência. § 
5º. No caso de vacância de qualquer cargo do Conselho de Administração, a respectiva substi-
tuição será deliberada pela Assembleia Geral, a ser convocada em 10 dias contados da respec-
tiva vacância. Para fi ns deste artigo, o cargo de qualquer Conselheiro será considerado vago se 
ocorrer a renúncia, morte, incapacidade comprovada, impedimento ou ausência injustifi cada 
por mais de 30 dias consecutivos. 11. Compete ao Conselho de Administração: (i) eleger e des-

tituir, a qualquer tempo, os Diretores da Companhia; (ii) criar outros cargos para a Diretoria da 
Companhia e designar as funções e atribuições específi cas a eles; (iii) fi xar as atribuições dos 
Diretores, além daquelas já fi xadas no Estatuto Social; (iv) fi xar a orientação geral dos negó-
cios da Companhia e de suas sociedades controladas; (v) escolher e destituir os auditores inde-
pendentes; e (vi) fi scalizar a gestão dos Diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e pa-
péis da Companhia, solicitando informações sobre contratos celebrados ou em via de celebra-
ção, e sobre quaisquer outros atos inerentes à atuação da Companhia. Diretoria: 12. A Direto-
ria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 07 Diretores, pessoas físicas, acionistas ou 
não, residentes e domiciliados no país, eleitos pelo Conselho de Administração e por este des-
tituíveis a qualquer tempo, para mandatos unifi cados de 3 anos, permitida a reeleição por um 
número ilimitado de mandatos consecutivos, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Vice-Pre-
sidente e os demais sem designação específi ca. § 1º. Os Diretores serão investidos em seus 
cargos, mediante assinatura do termo de posse em livro próprio, e deverão permanecer no exer-
cício de seus cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. O Conselho de Administração pode-
rá criar outros cargos para a Diretoria da Companhia e designar as funções e atribuições espe-
cífi cas a eles. 13. Os Diretores terão poderes para: (a) representar a Companhia em Juízo e fora 
dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades fe-
derais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e enti-
dades paraestatais; (b) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, respeitadas as delibe-
rações tomadas em Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; (c) assinar duplicatas, 
e em suas respectivas faturas; e (d) receber pagamentos efetuados em nome da Companhia. § 
1º. A Companhia será representada: (i) pela assinatura conjunta de quaisquer 02 Diretores da 
Companhia; ou (ii) por qualquer Diretor em conjunto com um mandatário constituído com pode-
res específi cos, observado o quanto disposto no § 2º abaixo. § 2º. As procurações outorgadas 
pela Companhia deverão ser assinadas por quaisquer 02 Diretores em conjunto e, salvo as pro-
curações “ad judicia”, todas as demais conferidas em nome da Companhia expirarão automati-
camente em 31 de dezembro do exercício para o qual haja sido outorgada, razão pela qual os 
instrumentos de nomeação mencionarão em seu contexto, expressamente, este termo de vi-
gência. § 3º. Incluem-se, de forma exclusiva, entre os poderes do Diretor Presidente, observado 
o quanto disposto no Artigo 7º e Artigo 11 deste Estatuto Social: (a) Organizar os planos gerais 
de desenvolvimento da Companhia, bem como defi nir os procedimentos a serem adotados para 
o plano de desenvolvimento; (b) Observado o §1º deste Artigo, adquirir, alienar e onerar bens 
que compõem o ativo imobilizado da Companhia, assumir obrigações, exonerar terceiros de 
obrigações assumidas, prestar avais, fi anças ou quaisquer outras garantias colaterais em obri-
gações da sociedade ou de terceiros, e contratar empréstimos que impliquem em vincular o pa-
trimônio social; (c) Admitir e demitir pessoal necessário, com fi xação das respectivas remune-
rações, proventos e condições; (d) Observado o §1º deste Artigo, representar a Companhia em 
atos normais de sua atividade social, judicial ou extrajudicialmente, ativa e passivamente, bem 
como emitir, aceitar e endossar notas promissórias, letras de câmbio e títulos de crédito em ge-
ral; (e) Observado o §1º deste Artigo, representar a Companhia em todos os instrumentos, pú-
blicos e particulares, pelos quais se promete a aquisição, alienação ou oneração de bens mó-
veis e imóveis; (f) Autorizar as despesas de vulto ou investimentos expressivos; e (g) Observa-
do o §1º deste Artigo, emitir, endossar, sacar, descontar cheques e movimentar contas bancá-
rias. 14. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os 
atos de quaisquer dos acionistas, Conselheiros, Diretores, procuradores ou funcionários que a 
envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social da 
Companhia, tais como fi anças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em 
favor de terceiros que não estejam vinculados ao objeto social da Companhia. Conselho Fis-
cal: 15. O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente, sendo instalado mediante de-
liberação dos acionistas, conforme previsto em lei. 16. O Conselho Fiscal, quando instalado, 
será composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros e por igual número de suplentes, acio-
nistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição. Quan-
do instalado, o Conselho Fiscal terá com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § 
Único. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia 
Geral de Acionistas que os eleger. Cessão e Transferência de Ações: 17. O acionista que 
desejar alienar ou por qualquer forma e a qualquer título transferir, direta ou indiretamente, 
suas ações (“Acionista Ofertante”), deverá, antes, oferecê-las aos outros acionistas (“Acionis-
tas Ofertados”), que terão o direito de preferência para adquiri-las na proporção de suas parti-
cipações no capital social da Companhia, em igualdade de condições com o terceiro interessa-
do. § 1º. A oferta estabelecida neste artigo deverá ser efetivada através de uma notifi cação por 
escrito do Acionista Ofertante, a ser entregue aos Acionistas Ofertados, contendo o número de 
ações ofertadas (“Ações Ofertadas”), seu preço, o prazo para pagamento, demais condições da 
venda ou transferência proposta e o nome e a identifi cação completos do comprador interessa-
do (“Termos da Oferta”). § 2º. Durante os 30 dias seguintes ao recebimento da notifi cação refe-
rida no § anterior, cada um dos Acionistas Ofertados deverá informar por escrito ao Acionista 
Ofertante se exercerá ou não o seu direito de preferência para a aquisição das Ações Oferta-
das, bem como se terá intenção em adquirir eventuais sobras decorrentes da falta de interesse 
do outro Acionista Ofertado (as “Ações Restantes”). § 3º. Uma vez exercida a preferência com 
relação a todas as Ações Ofertadas, essas deverão ser adquiridas de acordo com os Termos da 
Oferta e transferidas ao Acionista Ofertado, no prazo de 20 dias da data do recebimento pelo 
Acionista Ofertante da notifi cação do exercício do direito de preferência. § 4º. Uma vez trans-
corrido o prazo acima sem que os Acionistas Ofertados tenham exercido os seus direitos de pre-
ferência sobre a totalidade das Ações Ofertadas, o Acionista Ofertante deverá notifi car o(s) 
Acionista(s) Ofertado(s) que exerceu(ram) seu direito de preferência sobre a totalidade das 
Ações Ofertadas para que estes, no prazo de 30 dias, contados da notifi cação enviada nos ter-
mos do § segundo deste Artigo, se manifestem acerca de seu interesse em exercer a preferên-
cia sobre a totalidade das Ações Restantes. § 5º. Caso os Acionistas Ofertados não exerçam 
seu direito de preferência sobre a totalidade das Ações Ofertadas, inclusive sobre as Ações 
Restantes, estará o Acionista Ofertante livre para alienar todas as Ações Ofertadas ao terceiro, 
informando durante os 60 dias subsequentes, a conclusão da alienação, nos exatos Termos da 
Oferta. § 6º. Após o período de 60 dias referido no § anterior ter transcorrido sem que tenha 
ocorrido a venda ou transferência a qualquer título, caso o Acionista Ofertante deseje nova-
mente dispor ou alienar suas Ações, deverá reiniciar o procedimento estabelecido neste Artigo. 
18. Os Acionistas não terão o direito de preferência previsto no Artigo 17 acima em relação às 
transferências e alienações das ações ou direitos de preferência para a subscrição de novas 
ações da Companhia efetuados por qualquer acionista para qualquer de suas sociedades con-
troladas (“Controladas”), sociedades coligadas (“Coligadas”), sociedades afi liadas (“Afi liadas”) 
ou para os controladores fi nais (“Controladores Finais”), tendo, para os fi ns deste artigo, Con-
troladas e Coligadas o signifi cado que lhes é atribuído pelos artigos 116 e 243, §1º da Lei 
6.404/76, respectivamente; Afi liada, aquela sociedade cujos acionistas controladores são os 
mesmos que controlam a Companhia; e Controladores Finais, o Sr. João Guilherme Sabino 
Ometto e seus herdeiros necessários. Caso a Controlada, Coligada ou Afi liada deixe de ser uma 
sociedade Controlada, Coligada ou Afi liada do acionista cedente, as ações da Companhia deve-
rão ser transferidas de volta ao acionista original que as transferiu/cedeu. Exercício Social e 
Demonstrações Financeiras: 19. O exercício social terá a duração de 1 ano, iniciando-se em 
1º de abril e encerrando-se em 31 de março de cada ano, quando serão elaborados o inventá-
rio, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração do 
resultado com observância às disposições legais aplicáveis. § Único. A Companhia poderá, a 
qualquer tempo, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, em cumprimento a re-
quisitos legais, ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de divi-
dendos intermediários ou intercalares, mediante deliberação da Assembleia Geral e atendidos 
os requisitos legais. Estes dividendos, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo 
mínimo obrigatório. 20. Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de 
qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a ren-
da. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas re-
servas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. 21. O lucro líquido do exercício, defi nido no 
artigo 191 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição de reserva le-
gal, que não excederá 20% do capital social, observado o disposto no artigo 193 da Lei 
6.404/76; (b) 5%, no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório 
aos acionistas, apurado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76; e (c) o lucro que não for desti-
nado na forma dos artigos 193 a 197 da Lei 6.404/76 será mantido em uma conta de lucros em 
suspenso, podendo ainda ser distribuído como dividendo, caso outra destinação não seja apro-
vada pela Assembleia Geral. § Único: De acordo com a decisão dos acionistas em Assembleia 
Geral, poderá ser implementado o pagamento de juros sobre capital próprio, podendo o valor 
pago a este título ser considerado como distribuição de dividendos pela Companhia. Dissolu-
ção e Liquidação da Companhia: 22. A Companhia deverá ser dissolvida ou liquidada nos 
casos previstos em lei, ou mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, devendo 
os haveres da Companhia ser empregados na liquidação das obrigações e o remanescente se 
houver, rateado entre os acionistas na proporção do número de ações que cada um detiver na 
Companhia. § Único. Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, será liquidante o 
acionista João Guilherme Sabino Ometto. Eleição de Foro: 23. Para todas as questões oriun-
das deste Estatuto, fi ca desde já, com a concordância de todos os acionistas, eleito o foro da 
Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro. Lei Aplicável: 24. A Lei 6.404/76 
deverá ser aplicável a todas as matérias em relação às quais o presente Estatuto Social for 
omisso ou obscuro. Em caso de confl ito entre as disposições da lei e deste estatuto, prevalece-
rá o quanto disposto neste estatuto. A presente é cópia fi el do Estatuto Social da San Giovanni 
Participações S.A. conforme alterado pela AGE realizada em 29.10.2020. Autenticação da 
Mesa: João Guilherme Sabino Ometto-Presidente, Jorge Paulo César da Silva-Secretário.

San Giovanni Participações S.A. - CNPJ/MF nº 20.845.448/0001-13 - NIRE 35.300.542.68-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29.10.2020

1. Data, Hora e Local: 29.01.2021, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, 04551-065, São Paulo/SP. 2. 
Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 
(“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital 
social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de 
Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA 
foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital 
social, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco 
Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) a extinção do Conselho de Administração da Companhia e (ii) a reforma do 
Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do 
capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a 
lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 
6.2. Aprovar a extinção do Conselho de Administração da Companhia, agradecendo aos 
Senhores Marco Antonio Souza Cauduro, Pedro Paulo Archer Sutter e Waldo Edwin Pérez 
Leskovar, pelos relevantes serviços prestados a Companhia. 6.3. Aprovar a reforma do 
Estatuto Social da Companhia, a fi m de adequá-lo ao novo modelo de Governança da 
Companhia, alterar as competências e valores de alçadas da Assembleia Geral de 
Acionistas e do Conselho de Administração da Companhia, bem como aperfeiçoar a 
redação das disposições estatutárias, o qual passará a vigorar com a redação constante 
do Anexo I à presente ata. 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. São Paulo/SP, 29.01.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, 
Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: CCR S.A., pelo Sr. 
Marcio Yassuhiro Iha. 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, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 71.717/21-3 em 05.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Ata da AGE Realizada em 29.01.2021 - Estatuto Social - Capítulo I - 
Denominação, Objeto Social, Sede e Duração - Artigo 1°. A CIIS - Companhia de 
Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“Companhia”) é uma sociedade anônima 
fechada, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Artigo 2°. A Companhia tem por objeto social: (a) a exploração no Brasil e/ou 
no exterior, direta ou indiretamente, e/ou através de consórcios, de negócios de concessões 
de obras e serviços públicos, especifi camente a prestação de serviços de operação de 
estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e 
aeroportuárias; (b) o exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, 
direta ou indiretamente; e (c) a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista 
ou acionista. Artigo 3°. A Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na 
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, 04551-065, podendo, por deliberação 
de suas acionistas abrir, transferir ou extinguir sucursais, fi liais, agências, departamentos, 
escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior. Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração. 
Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5°. O capital social é de R$ 469.855.448,00, 
totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 
469.855.448 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. As ações em que se 
divide o capital social da Companhia não estão sujeitas a conversão. § 2º. Cada ação 
ordinária conferirá a seu titular direito a 01 voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 3º. 
É vedado à Companhia emitir partes benefi ciárias. Artigo 6°. Respeitadas as disposições 
legais aplicáveis, a Companhia poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qualquer 
espécie ou classe, cabendo à Assembleia Geral fi xar o respectivo valor de resgate e as 
demais características da operação. Capítulo III - Assembleias Gerais: Artigo 7º. A 
Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril do ano seguinte ao 
término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei 
assim exigirem, observadas as prescrições legais e estatutárias. § Único. A Assembleia 
Geral será convocada e instalada nos termos da Lei n° 6.404/76 e presidida por acionista 
eleito por maioria de votos, o qual escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 
8º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. § Único. 
A legitimação e representação dos acionistas para a participação na Assembleia Geral 
deverá observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Artigo 9º. Sem prejuízo de 
outras atribuições previstas em lei ou no presente Estatuto, compete à Assembleia Geral 
deliberar sobre as seguintes matérias: (a) Eleição dos membros da Diretoria Executiva; (b) 
Fixação da remuneração global anual dos administradores; (c) Aumento do capital social da 
Companhia; (d) Redução do capital social da Companhia e/ou resgate de ações com ou sem 
redução do capital social; (e) Modifi cação dos direitos e vantagens das ações existentes; (f) 
Aprovação de laudo de avaliação de bens a serem eventualmente incorporados ao capital 
social; (g) Modifi cação do objeto social e quaisquer alterações deste Estatuto Social; (h) 
Fixação da política de dividendos da Companhia e suas alterações, incluindo a redução do 
dividendo mínimo obrigatório; (i) Fusão, cisão ou incorporação da Companhia; (j) Dissolução 
ou liquidação da Companhia; (k) Cessação do estado de liquidação da Companhia; (l) 
Solicitação de recuperação judicial ou pedido de autofalência pela Companhia; (m) 
Realização de investimentos e despesas de capital em valor superior a R$ 20.000.000,00; (n) 
Emissão de debêntures pela Companhia, e a emissão pública pela Companhia de quaisquer 
outros títulos ou valores mobiliários de dívida, independentemente do valor; (o) Celebração, 
contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) entre a Companhia 
e qualquer Parte Relacionada, conforme defi nido nos documentos de governança do Grupo 
CCR, que contempla, dentre outras, a defi nição prevista nas normas contábeis vigentes, em 
valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, 
a R$ 20.000.000,00; (p) Celebração, de contratos de mútuo entre a Companhia e qualquer 
Parte Relacionada, conforme defi nido nos documentos de governança do Grupo CCR, que 
contempla, dentre outras, a defi nição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores 
superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 
20.000.000,00; (q) Celebração, contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de 
prazo contratual) com qualquer terceiro, com valor superior, em uma única operação ou em 
um conjunto de operações relacionadas, a R$ 50.000.000,00; (r) Aquisição, alienação, 
renúncia a direitos, transferência e/ou a constituição de ônus reais sobre bens do ativo 
permanente de valor superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações 
relacionadas, a R$ 20.000.000,00; (s) Doação, pela Companhia, de quaisquer bens ou 
direitos, cujo valor seja igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de 
operações relacionadas, de R$ 500.000,00; (t) Concessão de garantias ou contragarantias 
pela Companhia em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de 
operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00, fi cando vedadas as garantias em favor de 
terceiros, inclusive acionistas; (u) Empréstimos e/ou fi nanciamentos a serem tomados pela 
Companhia, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de 
operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00; (v) Resgate, amortização, recompra ou 
qualquer outro título de negociação com as ações ou outros valores mobiliários de emissão 
da Companhia (w) Nomear e/ou destituir os auditores independentes da Companhia; e (x) 
Aprovar a propositura de ações judiciais contra os poderes públicos federal, estaduais ou 
municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais. § Único. A aprovação de 
quaisquer matérias previstas no artigo 9º deverá observar, no que for aplicável, os 
documentos de governança do Grupo CCR. Capítulo IV – Administração: Artigo 10. A 
administração da Companhia compete à Diretoria Executiva, a qual terá plenos poderes 
para administrar e gerir os negócios sociais, observadas as deliberações da Assembleia 

Geral, bem como praticar todos e quaisquer atos relacionados aos fi ns sociais, devendo ser 
observadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto Social. Artigo 11. A Diretoria é 
composta por 2 Diretores de reconhecida competência profi ssional, eleitos e destituíveis 
pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 
12. Dentre os Diretores eleitos, um será designado Diretor Presidente e o outro não terá 
designação específi ca. § 1º. Os Diretores serão investidos em seus cargos em até 30 dias a 
contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura dos termos de posse 
lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria e deverão permanecer em 
seus cargos até a investidura dos novos diretores eleitos. § 2º. Nos seus impedimentos ou 
ausências, cada Diretor será substituído temporariamente pelo outro, o qual exercerá, 
cumulativamente, os dois cargos. § 3º. Em caso de vacância do cargo de Diretor, assumirá 
interinamente outro Diretor, até a primeira Assembleia Geral de Acionistas, que designará o 
novo Diretor. § 4º. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do presente artigo não 
fará jus a qualquer remuneração adicional. Artigo 13. A Assembleia Geral fi xará o 
montante global da remuneração dos membros da Diretoria, e a Diretoria deverá alocar 
referida remuneração entre seus membros, levando em conta as responsabilidades, tempo 
dedicado às funções, competência, reputação profi ssional e o valor dos respectivos serviços 
no mercado. Artigo 14. Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, 
as deliberações da Assembleia Geral, e a prática, dentro das suas atribuições, de todos os 
atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. § 1º. Compete ao Diretor 
Presidente: (a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b) Orientar e coordenar a 
atuação dos demais Diretores; e (c) Dirigir as atividades relacionadas com o planejamento 
geral da Companhia e suas controladas; e (d) Exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas pelos acionistas da Companhia. § 2º. Compete ao outro Diretor assistir e auxiliar 
o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e 
coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido atribuídas pelo 
Acionistas. Artigo 15. A Diretoria, como órgão colegiado, exercerá as seguintes atribuições: 
(a) Elaborar o orçamento, a forma de sua execução e os planos gerais da Companhia, 
submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral; (b) Estabelecer diretrizes decorrentes da 
orientação geral dos negócios fi xada pela Assembleia Geral e diante das políticas do Grupo 
CCR; (c) Apresentar, sempre que solicitada pelos acionistas da Companhia, a evolução geral 
dos negócios da Companhia; e (d) Deliberar sobre outros assuntos que julgue de 
competência coletiva da Diretoria, ou a ela atribuídos pela Assembleia Geral. Artigo 16. 
Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será representada 
e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (a) De dois 
Diretores; ou (b) De um Diretor em conjunto com um procurador; ou (c) De dois procuradores 
com poderes específi cos. § 1º. A Companhia poderá ser representada por apenas 01 Diretor 
ou 01 procurador com poderes específi cos na prática dos seguintes atos: (a) Receber 
citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; (b) Receber quitação de valores devidos 
pela Companhia; (c) Representar a Companhia em assembleias e reuniões de sócios de 
sociedades da qual participe; (d) Representar a Companhia nos mandatos com cláusula ad 
judicia; (e) Representar a Companhia em depoimentos judiciais e em juízo, exceto para a 
prática de atos que importem renúncia a direitos; (f) Assinar correspondência, resposta de 
ofícios e demais documentos que não implique na assunção de responsabilidade e/ou pela 
Companhia; (g) Celebrar acordos judiciais e extrajudiciais; (h) Assinar declarações, defesas, 
recursos e petições no âmbito de processos administrativos; (i) Obter certifi cações digitais 
perante as entidades certifi cadoras; e j) Praticar atos de simples rotina administrativa, 
inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, 
Departamentos Estaduais de Trânsito – DETRANS, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus 
bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. § 2º. O Conselho de Administração 
poderá autorizar a prática de atos específi cos que vinculem a Companhia pela assinatura de 
apenas 01 Diretor ou 01 procurador regularmente constituído ou ainda, estabelecer 
competência e alçada para a prática de atos por um único representante. § 3º. Os 
instrumentos de mandato, com exceção do previsto nos parágrafos 5º e 6º deste artigo, 
serão sempre fi rmados por dois diretores da Companhia e não poderão ter prazo superior a 
01 ano, salvo aqueles para fi ns judiciais ou para representação em processos administrativos, 
que poderão ser por prazo indeterminado. § 4º. O limite de prazo disposto no § 3º supra não 
se aplica às procurações outorgadas pela Companhia, necessárias à consecução de 
contratos de fi nanciamento fi rmados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. Nesse caso, as procurações que vierem a ser outorgadas 
deverão permanecer vigentes até o total cumprimento das obrigações previstas em tais 
fi nanciamentos. § 5º. Especifi camente para representação da Companhia por prepostos em 
audiências, judiciais e extrajudiciais de qualquer natureza, os instrumentos de mandato 
poderão ser fi rmados por: (i) 01 diretor da Companhia em conjunto com 01 procurador com 
poderes especiais e específi cos para esse fi m, ou ainda, na impossibilidade da outorga nos 
termos do item (i) deste §, e (ii) 02 procuradores em conjunto com poderes especiais e 
específi cos para esse fi m. § 6º. Especifi camente para outorga de instrumento de mandato 
pela Companhia para representação ativa e passiva, em Juízo e/ou fora dele, por advogados 
contratados para estas fi nalidades, poderão ser fi rmados por: (i) 01 diretor em conjunto com 
01 procurador da CCR S.A. – Actua, CNPJ/MF nº 02.846.056/0003-59, empresa integrante 
do mesmo grupo da Companhia, com poderes especiais e específi cos para esse fi m, ou 
ainda, (ii) 02 procuradores da CCR S.A. - Actua, CNPJ/MF nº 02.846.056/0003-59, empresa 
integrante do mesmo grupo da Companhia, sempre em conjunto, com poderes especiais e 
específi cos para esse fi m. Capítulo V – Conselho Fiscal: Artigo 17. A Companhia terá 
um Conselho Fiscal não permanente. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será 
constituído por até 3 membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: 
Artigo 18. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de 
cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações 
fi nanceiras previstas em lei. Artigo 19. A distribuição de dividendos fi cará condicionada 
aos limites fi xados pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer quanto à periodicidade 
de sua distribuição, sendo que o dividendo obrigatório será de no mínimo 25% do lucro 
líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei. § Único. A Companhia somente 
distribuirá dividendos excedentes ao dividendo mínimo obrigatório ou quaisquer outros 
benefícios societários, previstos neste Estatuto, quando resultarem da apuração, ao fi nal do 
exercício social, de lucros decorrentes do objeto social e desde que tais dividendos ou 
benefícios societários remanesçam após o pagamento de obrigações vencidas decorrentes 
do contrato de concessão, ainda que tais obrigações tenham se originado em exercícios 
fi nanceiros anteriores ao da apuração dos lucros. Artigo 20. A Companhia, por 
deliberação da Assembleia Geral, poderá (i) levantar balanços intermediários, bem como 
declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços; ou (ii) declarar 
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes. Artigo 21. Os dividendos e juros sobre capital próprio pagos ou creditados 
serão imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 22. Os dividendos atribuídos aos 
acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou 
juros se assim for determinado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 
anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em 
favor da Companhia. Capítulo VII – Liquidação: Artigo 23. A Companhia se 
dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia 
Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho 
Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fi xando-lhes os poderes e 
remuneração. Capítulo VIII – Casos Omissos: Artigo 24. Os casos omissos serão 
resolvidos pela Assembleia Geral da Companhia, com base na legislação aplicável. Marco 
Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, 
Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil.

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - NIRE Nº. 35.300.379.527 - COMPANHIA FECHADA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Janeiro de 2021

Mérito Realty Ltda. - CNPJ/MF nº 25.329.615/0001-97
Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

Balanços patrimoniais

Demonstrações de Resultados 

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Ativo circulante
 Caixa e equivalente de caixa 928 761 7.169 7.737
 Títulos e valores mobiliários - - 7.196 4.741
 Contas a receber de clientes - - 55.403 44.802
 Imóveis a comercializar 38 - 128.567 154.605
 Adiantamento a fornecedores - - 5.315 6.012
 Despesas antecipadas - - 258 576
 Impostos a recuperar 24 9 69 1.511
 Outros créditos - - 73 623
 990 770 204.050 220.607
Não Circulante
 Títulos e valores mobiliários - - 56.094 56.094
 Contas a receber de clientes - - 360.174 338.315
 Depósitos judiciais - - 354 220
 Partes relacionadas - 6.626 289 19
 Outros créditos 1 5.800 694 5.817
 1 12.426 417.605 400.465
 Investimentos 261.828 117.545 58.465 -
 Imobilizado líquido 1 - 587 783
 261.829 117.545 59.052 783

Total do ativo 262.821 130.741 680.708 621.855

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Passivo circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos - - 12.164 13.251
 Parceiros em empreendimentos - - 32.020 31.806
 Fornecedores 19 52 2.325 2.906
 Obrigações tributárias 3 3 1.373 1.084
 Obrigações trabalhistas 9 49 666 601
 Dividendos a pagar - - - 92.769
 Outras contas a pagar - - 37.908 35.589
 Adiantamento de clientes - - 7.735 5.918
 31 104 94.191 183.924
Não Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos - - 101.573 115.284
 Parceiros em empreendimentos - - 131.569 135.781
 Contas a pagar com partes relacionadas - 1.480 40 34
 Provisão para contingências - - 7.079 3.797
 Passivo diferido 8.441 7.025 40.535 39.470
 8.441 8.505 280.796 294.366
Patrimônio Líquido
 Capital social 190.000 118.000 190.000 118.000
 Capital a integralizar (8.000) (14.000) (8.000) (14.000)
 Lucros/(prejuízos) acumulados 73.341 19.124 73.341 19.124
 Transações entre acionista sobre 
  mudança de participação 
   em controlada (992) (992) (992) (992)
 254.349 122.132 254.349 122.132
Participação de Acionistas 
 não controladores - - 51.372 21.433
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 262.821 130.741 680.708 621.855

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita líquida - - 70.066 46.712
Custos - - (47.336) (31.710)
Lucro bruto - - 22.730 15.002
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (392) (487) (11.770) (6.562)
Despesas com vendas (4) (15) (1.465) (470)
Despesas com contingências - - (5.040) (2.486)
Resultado de equivalência patrimonial 9.719 15.777 6.146 -
Outras receitas e despesas 4.746 9.856 657 26.028
Impostos 14.069 25.131 11.258 31.512
Receitas fi nanceiras 76 42 15.948 13.258

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Resultado do exercício 12.720 22.622 9.459 33.733
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total 12.720 22.622 9.459 33.733
Atribuíveis a: Controladores   12.720 22.622
Não Controladores   (3.261) 11.111
   9.459 33.733

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro do exercício antes do imposto 
 de renda e contribuição social 14.137 25.170 14.280 43.582
Ajuste de itens sem desembolso 
 de caixa para conciliação
Depreciação e amortização - - - 94
Resultado de equivalência patrimonial (9.719) (15.777) (6.146) -
Perdas com dividendos desproporcionais - (1.437) - (1.592)
Baixas do ativo imobilizado - - - -
Constituição de provisão 
 para demandas judiciais - - 3.282 2.486
Ajuste de valor presente de ativos e passivos - - 21.615 68
Juros e variações monetárias 
 sobre empréstimos fi nanceiros - - 10.048 (5.366)
Outros ganhos/(perdas) com investimento (4.702) (7.495) - (25.030)
Outros ganhos / (perdas) com 
 investimento - Reserva Especial (62.561) - - -
Venda e variação de 
 participação a não controladores - - 2.991 (12.520)
Imposto de renda e 
 contribuição social pagos (1.416) - (4.821) -
Aumento (redução) de ativos e passivos
Clientes - - (54.075) (62.261)
Estoques (38) - 26.038 (29.176)
Adiantamentos - - 1.817 (2.841)
Despesas antecipadas - - - (475)
Impostos a recuperar (1) (9) 1.442 (1.400)
(Pagamentos) resgate de depósitos judiciais - - - 8
Fornecedores (32) 52 (581) 1.755
Obrigações tributárias - 5.570 - 549
Obrigações trabalhistas 1.374 49 1.354 6.244
Parceiros em negócios - - (3.998) 19.117
Operações com partes relacionadas - (3.085) - (680)
Provisão para contingências - - - 16
Contas a Pagar - - 2.325 -
Outros ativos e passivos 5.784 (5.123) 6.815 18.043
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais (57.175) (2.085) 22.386 (49.379)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Incorporação do caixa de empresa adquirida - - - 2.418
Aquisições de participações em 
 controladas e coligadas 5.146 (67.634) (270) (7.754) 
Dividendos recebidos (67.301) 7.833 (52.319) -
Aplicação/Resgate em 
 títulos e valores mobiliários - - (2.455) - 
Aquisições de ativo imobilizado - - - (651)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (62.155) (59.801) (55.044) (5.987)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Deságio gerado em transação de capital 62.561 778 - 778
Aumento de capital social com ações 78.000 - 78.000 -
Integralização de capital em dinheiro - 70.400 - 70.400
Distribuição de lucros (21.064) (8.700) (21.064) (8.700) 
Pagamento de empréstimos - - (39.153) -
Aumento de empréstimos - - 14.307 -
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento 119.497 62.478 32.090 62.478
Aumento (redução) líquido de 
 caixa e equivalentes de caixa 167 592 (568) 7.112
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de 
 caixa no início do exercício 761 169 7.737 625
Caixa e equivalentes de 
 caixa no fi nal do exercício 928 761 7.169 7.737
Aumento (redução) líquido 
 de caixa e equivalentes de caixa 167 592 (568) 7.112

Demonstrações de Resultados Abrangentes 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Atribuído aos acionistas controladores
    Transações entre
    acionista sobre
    Lucros/ mudança de
 Capital Capital a (prejuízos)  participação em  Total Participação de
 social integralizar acumulados controladora controladora não controladores Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 48.000 (14.400) 7.857 (1.770) 39.687 22.842 62.529
Subscrição de capital social 70.000 (70.000) - - - - -
Integralização de capital social - 70.400 - - 70.400 - 70.400
Lucro do exercício - - 22.622 - 22.622 11.111 33.733
Distribuição de dividendos - - (8.700) - (8.700) - (8.700)
Ganho com transações de capital 
 entre partes relacionadas - - - 778 778 - 778
Ajuste de adoção ao CPC 48 / IFRS 9 
 (nota explicativa 11.b) - - (2.655) - (2.655) - (2.655)
Variação de participação em investida - - - - - (12.520) (12.520)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 118.000 (14.000) 19.124 (992) 122.132 21.433 143.565
Subscrição de capital social 72.000 (72.000) - - - - -
Integralização de capital social - 78.000 - - 78.000 - 78.000
Lucro do exercício - - 12.720 - 12.720 (3.261) 9.459
Distribuição de dividendos - - (21.064) - (21.064) - (21.064)
Reversão de dividendos - - 62.561 - 62.561 33.200 95.761
Saldo em 31 de dezembro de 2019 190.000 (8.000) 73.341 (992) 254.349 51.372 305.721

Diretoria: Alexandre Guilger Despontin, CPF 368.360.238-41

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo
Notas Explicativas e o relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Despesas fi nanceiras (9) (3) (12.926) (1.188)
Receitas (despesas) fi nanceiras líquidas 67 39 3.022 12.070
Resultado antes dos impostos 14.136 25.170 14.280 43.582
Imposto de renda e 
 contribuição social - corrente - - (2.424) (24)
Imposto de renda e 
 contribuição social - diferido (1.416) (2.548) (2.397) (9.825)
Resultado do exercício 12.720 22.622 9.459 33.733
Atribuíveis a
Controladores   12.720 22.622
Não Controladores   (3.261) 11.111
   9.459 33.733

Contador: Fabio Roberto Benvindo CRC: 1SP255684/0-3 SP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir. Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias,
contados de 10/02/2021, para, querendo, purgar(em) o débito e evitarem a execução,
o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: B52068 – CONTRATO:  8032608895115 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG
0326 – OSASCO - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA GLYCERIO ALMEIDA MACIEL, 75,
LOTE 13, QUADRA 15, 29º SUBDISTRITO DE STO AMARO, SANTO AMARO, SÃO
PAULO – SP, CEP: 04433-020 - MARLENE DE FATIMA PARREIRA DE CARVALHO,
BRASILEIRO(A), APOSENTADA, CPF: 003.052.848-86, CI: 9475826-8 SSP/SP
CASADO(A) COM BENEDITO ROBERTO DE CARVALHO, BRASILEIRO(A),
CARTEIRO, CPF 036.464.338-25 CI: 14827940 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTAÇÕES

10 - 11 e 12/02
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Cyrela Cristal  Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 13.003.483/0001-20 - NIRE: 35.224.853.235

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 02.02.2021, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barce-
los. Deliberações aprovadas. 1. Aprovar, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução 
do capital social em R$ 6.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 
6.000.000 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações, a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das 
quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 66.000.500,00 para R$ 60.000.500,00, dividido em 
60.000.500 quotas. 3. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessá-
rios. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos 
e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barces - Procuradores.

Cyrela Pérola Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 13.003.487/0001-08 - NIRE 35.224.853.405

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Bar-
celos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 17.500.000,00 por serem considerados ex-
cessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 17.500.000 quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações. 2. Desta forma o Capital Social passará de R$ 18.026.650,00 para R$ 526.650,00, dividido em 
526.650 quotas. 3. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações. Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Cashme Soluções Financeiras Ltda.
CNPJ nº 34.175.529/0001-68 - NIRE 35.235.573.794

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10 hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 25.000.000,00 por serem considerados 
excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 25.000.000 quotas, com 
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos 
e Participações. Desta forma o Capital Social passará de R$ 322.387.542,00  para R$ 297.387.542,00, dividido 
em 297.387.542 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

CBR 048 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 27.911.995/0001-07 - NIRE 35.230.613.232

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2021, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - parte, Vila 
Olímpia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Celso Antonio Alves, presidente, Sigrid 
Amantino Barcelos, secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social R$ 6.000.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil mediante o 
cancelamento de 6.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty 
S.A. Empreendimentos e Participações, passando o Capital Social de R$ 11.059.719,00 para R$ 5.059.719,00, 
dividido em 5.059.719 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócio: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações - Celso Antonio Alves - Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores



Câmara aprova texto-base de projeto
que dá autonomia ao Banco Central

Nacional
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O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na quarta-
feira (10), por 339 votos a 114,
o texto-base do projeto que pre-
vê autonomia para o Banco Cen-
tral. Neste momento, os parla-
mentares ainda analisam os des-
taques que podem modificar tre-
chos da proposta.

A proposta foi aprovada pelo
Senado em novembro do ano
passado e confere mandato de
quatro anos para o presidente e
diretores da autarquia federal. O
texto estabelece que o Banco
Central passa a se classificar
como autarquia de natureza es-
pecial caracterizada pela “ausên-
cia de vinculação a ministério,
de tutela ou de subordinação hi-
erárquica”.

Para o relator do projeto,
deputado Silvio Costa Filho (Re-

publicanos-PE), a medida vai
melhorar a nota do Brasil em
relação aos investidores interna-
cionais. O parlamentar reiterou
que a proposta já é discutida no
Congresso há 27 anos.

“ Vai dar ao Brasil um novo
padrão de governança monetária,
que vai dar um sinal muito im-
portante ao mercado internaci-
onal, fazendo com que o Brasil
possa melhorar a sua imagem
internacional e, mais do que nun-
ca, fazendo com que investido-
res possam analisar o Brasil
como uma janela de oportunida-
des”, afirmou o relator.

Proposta
De acordo com o texto, o

presidente da República indica-
rá os nomes, que serão sabati-
nados pelo Senado e, caso

aprovados, assumirão os postos. Os
indicados, em caso de aprovação no
Senado, assumirão no primeiro dia
útil do terceiro ano do mandato do
presidente da República.

O projeto estabelece manda-
tos do presidente e diretores de
vigência não coincidente com o
mandato de presidente da Repú-
blica. Diretores e o próprio pre-
sidente da autarquia não poderão
ser responsabilizados pelos atos
realizados no exercício de suas
atribuições se eles forem de
boa-fé e não tiverem dolo ou
fraude. Essa regra também se
aplica aos servidores e ex-ser-
vidores das carreiras do banco e
aos ex-ocupantes dos cargos da
diretoria.

Divergência
Partidos contrários à maté-

ria tentaram estender as discus-
sões sobre o projeto. Na avalia-
ção de líderes de siglas da opo-
sição, a proposta não vai blindar
a autarquia de pressões político-
partidárias.

“Porque o Presidente da Re-
pública quando indica um Ban-
co Central para gerir a política
monetária está exposta a pres-
são política. Para as agências,
quando não protegem os inte-
resses dos consumidores e,
sim, dos prestadores de servi-
ço, o conceito é captura. Nó
teremos um Banco Central
capturado. Imaginem, pelos
banqueiros e o povo brasileiro
será preterido. Vai aumentar a
pobreza e a miséria. Esta que é a
realidade”, argumentou o depu-
tado Afonso Florence (PT-BA).
(Agencia Brasil)

Mourão apresenta plano substituto
 à operação militar na Amazônia

Faltando oitenta dias para o
encerramento da Operação Ver-
de Brasil 2, de combate aos cri-
mes ambientais na Amazônia
Legal, o vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, apre-
sentou as linhas gerais do Plano
Amazônia 21/22. A partir de 30
de abril, o plano deve substituir
a operação coordenada pelo Mi-
nistério da Defesa desde maio do
ano passado.

Há ao menos dois meses o
Conselho Nacional da Amazônia
Legal vem discutindo a continui-
dade das ações de fiscalização e
combate ao desmatamento e a
outros ilícitos ambientais na re-
gião que compreende nove es-
tados (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocan-
tins). No dia 28 de janeiro, a pro-
posta foi tema de pauta da reu-
nião preparatória que o conse-
lho presidido por Mourão reali-
zou em Brasília.

Na quarta-feira, durante uma
nova reunião do conselho, Mou-
rão detalhou os quatro eixos de
atuação do Plano Amazônia. En-
tre eles, a concentração de es-

forços em regiões onde os cri-
mes ambientais são mais co-
muns. “Levantamos que 70% do
desmatamento, ou dos crimes
ambientais, ocorrem em 11 mu-
nicípios que elencamos como
área prioritária”, declarou Mou-
rão a jornalistas, após o fim da
reunião.

O vice-presidente não infor-
mou quais são os 11 municípi-
os, mas revelou que sete deles
ficam no Pará; um em Rondônia;
dois no Amazonas e um em Mato
Grosso. “Concentrando nossos
esforços nesta região, teremos
condições de obter uma redução
significativa dos crimes ambien-
tais”, comentou Mourão, acres-
centando que as 11 cidades pri-
oritárias ficam próximas a rodo-
vias e áreas densamente povoa-
das. “Já as demais áreas da Ama-
zônia nós podemos fiscalizar
com menos gente, pois elas fi-
cam em regiões onde só se che-
ga de barco ou avião.”

O Plano Amazônia 21/22
também prevê o aumento da efe-
tividade da fiscalização, o que
exigirá o fortalecimento de vá-
rios órgãos, como os institutos

Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama); Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (In-
cra), entre outros. Isto porque,
com o fim da Operação Verde
Brasil 2, parte dos militares das
Forças Armadas que há quase um
ano vêm apoiando a ação fisca-
lizatória deixará de atuar no
combate sistemático ao desma-
tamento.

De acordo com Mourão,
uma das alternativas em análise
para suprir esta mão de obra se-
ria autorizar os próprios órgãos
de controle ambiental e de se-
gurança pública a contratarem
pessoal temporário. “Eles atua-
riam na área administrativa, libe-
rando gente capacitada que,
hoje, está fazendo serviço buro-
crático para atuar na área opera-
cional”, disse Mourão, reconhe-
cendo que isso terá que ser apro-
vado pela área econômica do
governo federal.

“Óbvio que estamos nos lem-
brando que vivemos um momen-
to extremamente difícil na ques-

tão fiscal”, frisou Mourão, su-
gerindo a possibilidade de que
doações financeiras de outros
países ou mesmo de empresas e
investidores possam ajudar a
custear ações como essas. “Não
temos ainda sequer o Orçamen-
to aprovado”, disse. “Mas a ques-
tão da contratação de temporá-
rios vai ser estudada também
pelos ministérios, que podem
chegar à conclusão de que, com
o pessoal de que já dispõe, têm
condições de cumprir sua tare-
fa”, completou.

Segundo Mourão, a Opera-
ção Verde Brasil já custou cerca
de R$ 410 milhões aos cofres
públicos. “Não é uma operação
extremamente cara”, disse o
vice-presidente. Segundo ele, o
risco de a região ficar desprote-
gida com a desmobilização de
parte do efetivo das Forças Ar-
madas é pequeno, já que cada
ministério terá tempo para se
preparar. A definição de que o
prazo final seria em 30 de abril
foi anunciada em meados de no-
vembro, quando o governo fede-
ral prorrogou a participação dos
militares. (Agencia Brasil)

Covid-19: mundo deve chegar a
150 milhões de doses aplicadas

Com quase 147,2 milhões de
doses aplicadas até a ultima ter-
ça-feira (9), o mundo avança na
imunização contra a covid-19,
ainda com uma oferta limitada de
vacinas disponíveis, porém apli-
cando mais de 4 milhões de do-
ses de imunizantes por dia des-
de o fim de janeiro. Os dados são
do painel Our World in Data, li-
gado à Universidade de Oxford,
no Reino Unido. 

Se o ritmo de vacinação for
mantido, a marca de 150 milhões
de doses pode ser superada  nes-
tes dias. Nesse cálculo, é preciso
considerar que o número de do-
ses aplicadas é diferente do núme-
ro de pessoas que receberam ao
menos uma dose, já que conside-
ra também a segunda dose das va-
cinas que exigem tal esquema de
vacinação.

O total de aplicações desde
dezembro do ano passado até a
ultima terça-feira (9) representa
apenas 1,89 dose para cada 100
pessoas no planeta e indica que
0,9% da população mundial rece-
beu ao menos uma dose.

No ranking do site, o Brasil
ocupa a quinta posição entre os
que mais aplicam vacinas diaria-
mente e a 34ª, quando considera-

do o percentual da população que
recebeu ao menos uma dose. Se-
gundo dados do Our World in
Data, 1,78% dos brasileiros re-
ceberam ao menos uma dose de
vacina contra a covid-19, e o país
aplicou, ao todo, 3,82 milhões
de doses.

Os dados sobre o Brasil no site
são menos atualizados que os
mostrados no painel Monitora
Covid-19, da Fundação Oswaldo
Cruz. Segundo a plataforma da Fi-
ocruz, o Brasil superou ontem a
marca de 4 milhões de pessoas
vacinadas e já aplicou ao menos
uma dose em 1,93% da população.

China e EUA lideram apli-
cação

O total de 147,2 milhões de
vacinas alcançado até então tem
uma participação expressiva de
Estados Unidos (43,2 milhões até
9 de fevereiro) e China (40,5 mi-
lhões até 9 de fevereiro). O últi-
mo dado disponível no portal in-
forma que os americanos aplica-
ram 1,49 milhão de doses em 9
de janeiro, o maior número desde
o início da vacinação nos Estados
Unidos. Já a China aplicou 1,67
milhão de doses em 9 de feverei-
ro, uma queda em relação aos 1,92

milhão que foram aplicadas em 7
de fevereiro.

Os americanos estão apli-
cando doses das vacinas Pfizer/
Biontech e Moderna, enquanto
os chineses vem utilizando a Co-
ronaVac, da Sinovac, e os dois
imunizantes desenvolvidos pela
Sinopharm com laboratórios de
Wuhan e Pequim.

Reino Unido (431 mil doses
em 8 de fevereiro), Índia (353 mil
doses em 9 de fevereiro) e Brasil
(218 mil doses em 9 de feverei-
ro) completam a lista dos países
que mais aplicavam vacinas por dia,
segundo os últimos dados dispo-
níveis no Our World in Data. Já
segundo o Monitora Covid-19, da
Fiocruz, o Brasil aplicou 267,5
mil doses em 9 de fevereiro.

Os três países estão aplican-
do dois tipos de vacina, sendo um
deles a Oxford/AstraZeneca. No
caso do Brasil, também está em
uso a CoronaVac, enquanto os bri-
tânicos adotam a Pfizer/Biontech,
e os indianos, a Covaxin.

Israel tem maior cobertura
Quanto à cobertura vacinal, no

entanto, nenhum país chegou tão
longe quanto Israel, que já com-
pletou o esquema de doses em

25,69% de sua população, de cer-
ca de 8,7 milhões de pessoas. A
campanha de vacinação israelen-
se conta com duas vacinas de RNA
mensageiro, Moderna e Pfizer/
BioNTech, e já aplicou 5,8 mi-
lhões de doses desde dezembro.
Com isso, 41,6% da população já
recebeu ao menos uma dose.

Com mais de 60 milhões de
habitantes, o Reino Unido já ad-
ministrou ao menos uma dose em
18,6% da população, percentual
quase duas vezes maior que o dos
Estados Unidos (9,83%), cuja
população é mais que cinco vezes
superior à britânica.

As doses aplicadas no mundo,
até o momento, fora da fase de
testes são de dez desenvolvedo-
res diferentes: Oxford/AstraZene-
ca (Reino Unido e Suécia), Sino-
vac (China), Pfizer/Biontech (Es-
tados Unidos e Alemanha), Mo-
derna (Estados Unidos), Instituto
Gamaleya (Rússia), Bharat Biote-
ch (Índia), CanSino/Instituto de
Biotecnologia de Pequim (China),
Instituto Vector (Rússia), Sino-
pharm/Instituto de Produtos Bio-
lógicos de Pequim (China),  Si-
nopharm/Instituto de Produtos
Biológicos de Wuhan (China).
(Agencia Brasil)

PF investiga lavagem de dinheiro
 por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal deflagrou
na quarta-feira (10) a Operação
Lavaggio, para apurar crimes de
ocultação de bens e capitais ob-
tidos com lucros provenientes
de tráfico internacional de dro-
gas, praticados a partir do Aero-
porto Internacional de Viraco-
pos, em Campinas.

A investigação teve início a
partir da análise de documentos
e informações de inteligência
policial obtidos durante a Ope-
ração Overload, que reuniu pro-
vas e identificou e bloqueou bens
imóveis e dinheiro oriundos de

ganhos ilícitos com o tráfico
internacional de drogas de um
dos investigados.

Hoje estão sendo cumpridos
seis mandados de busca e apre-
ensão e sete ordens judiciais de
bloqueio de imóveis em Campi-
nas e Monte Mor (SP), cujo va-
lor pode chegar a mais de R$ 3
milhões.

Durante as investigações da
Operação Overload, constatou-
se que o investigado fazia parte
do núcleo de operadores exter-
no do tráfico internacional no
Aeroporto Internacional de Vi-

racopos, sendo um dos respon-
sáveis pela organização e tra-
tativas com investidores e tra-
ficantes estrangeiros da Euro-
pa, bem como pela cooptação
de empregados internos do ae-
roporto.

Na Operação Overload,
constatou-se que a movimenta-
ção de alguns investigados che-
gou a R$ 10 milhões, tendo sido
apreendidos naquela oportunida-
de veículos e dinheiro no valor
de R$ 3 milhões. Sete pessoas
permanecem presas em decor-
rência da Operação Overload.

Nas apurações da Operação
Lavaggio, a Polícia Federal iden-
tificou, ao menos, 20 atos de la-
vagem relacionadas ao investiga-
do, contabilizando alienações  de
veículos e compras de imóveis
(apartamentos, casas, chácaras),
o que foi feito envolvendo fami-
liares do investigado cujas ren-
das são incompatíveis com as
transações, além de terceiros e
pessoas jurídicas.

Os envolvidos responderão
pelo crime de lavagem de dinhei-
ro cuja pena pode chegar a 10
anos de prisão. (Agencia Brasil)

Se tudo correr como pre-
visto e houver os investimen-
tos necessários, o Brasil terá
uma vacina nacional contra o
novo coronavírus (covid-19)
em 2022. O primeiro imuni-
zante nacional contra a covid-
19 está sendo desenvolvido
pelo Centro de Tecnologia em
Vacinas (CT-Vacinas) da Uni-
versidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), junto com
outros estudos relevantes na
mesma área de vacinas. 

A parceria firmada no dia
4 de fevereiro entre a UFMG,
o governo de Minas Gerais e
o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI)
pode acelerar a produção de
vacinas no estado, disse, em
entrevista à Agência Brasil, a
professora Ana Paula Fernan-
des, uma das coordenadoras
do CT-Vacinas.

Outros parceiros poderão
participar do projeto, entre os
quais a Fundação Ezequiel
Dias (Funed), que tem uma fá-
brica para produção de vaci-
nas. A professora disse que a
parceria está sendo avaliada.

Testes
No ano passado, foram re-

alizados testes em modelos
animais (camundongos),
quando a equipe do CT-Vaci-
nas identificou os antígenos e
a melhor composição nesse
sentido. “Fizemos testes em
animais, inclusive em animais
transgênicos, geneticamente
modificados, necessários para
esse tipo de análise”, infor-
mou Ana Paula.

A equipe está se preparan-
do para lançar estudos clíni-
cos, seguindo os parâmetros
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), para
depois começar os testes em
humanos.

Para definir qual vai ser a
composição da vacina, serão
feitos testes de toxigenicida-
de em outros dois modelos,
que poderão ser ratos e coe-
lhos, de modo a cumprir exi-
gência da Anvisa. “Será prepa-
rado um lote piloto para tes-
tagem em animais, e que ser-
virá também para humanos, e
usa essa formulação para o tes-
te clínico de segurança, inici-
almente, imunogenicidade, e,
depois, o teste de proteção”,
disse a professora da UFMG.

A perspectiva é que, haven-
do investimentos, os testes
em humanos poderão ser rea-
lizados ainda este ano, disse a
professora.

Independência
Na fase inicial do projeto

e nas alternativas buscadas
pelo CT-Vacinas, foram gastos
R$ 5 milhões. Ana Paula Fer-
nandes disse que para as fases
1 e 2 - testes em animais -, o
valor dos investimentos osci-
la entre R$ 15 milhões e R$
30 milhões. A etapa clínica,
que envolve os testes em hu-
manos, é bem mais cara, alcan-
çando recursos em torno de
R$ 100 milhões.

Ana Paula destacou que
esse investimento, embora
seja elevado, “é menor do que
aquele que está sendo feito
para a transferência das tecno-
logias de fora”.

“Esse processo vai ser, re-
almente, um marco histórico,
que vai poder ser replicado
para outros processos, para
que o Brasil tenha independên-
cia nessa área estratégica”, dis-
se a coordenadora do CT-Va-
cinas.

De acordo com Ana Paula,
todos os países do grupo do
Brics (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul), à ex-
ceção do Brasil, “conseguem

UFMG desenvolve
vacina contra a

covid-19
abocanhar, digamos assim,
uma fração considerável do
mercado de insumos em vaci-
nas mundialmente”, o que re-
percute de maneira positiva
em suas balanças comerciais.

“O Brasil tem competên-
cia para fazer isso. Precisa é
colocar os elos da cadeia co-
nectados”, disse a professora.
Na avaliação de Ana Paula, o
projeto da UFMG tem esse
vínculo.

Ela disse que, ao contrário
do Instituto Butantan ou da
Biomanguinhos, que estão tra-
zendo tecnologia de fora e
produzindo no Brasil, o CT-Va-
cinas está construindo um
processo do início ao fim.
“Estamos chamando de vacina
de raiz”.

A coordenadora disse que
a construção desse processo,
o domínio dessas plataformas
de tecnologia, são estratégi-
cos, “e o Brasil não tem isso”.
Ela lembra que todas as vaci-
nas usadas em humanos no
Brasil são de tecnologias im-
portadas.

Ana Paulo disse que a
equipe do CT-Vacinas já domi-
nou as diferentes plataformas
para produção de vacinas em
vetores virais, mas que isso
não significa, entretanto, que
em uma única vacina serão
usados todos esses vetores ou
uma combinação deles. No
momento, segundo a profes-
sora, mesmo a partir da pro-
dução da primeira vacina na-
cional, o indicativo é que se-
rão necessárias duas doses
para imunização da popula-
ção. “Mas ela é uma vacina
muito mais fácil de ser pro-
duzida, porque o sistema de
produção dela não tem a com-
plexidade, por exemplo, de
uma Coronavac”, tratando-se
de uma alternativa mais sim-
ples e mais viável.

Continuidade
Ana Paula acredita que ao

longo dos próximos meses se-
rão concluídos os estudos clí-
nicos da fase 1 e 2, de imuno-
genicidade e segurança em
humanos, prevendo para o se-
gundo semestre o início da
fase 3, em humanos. A nova
vacina deverá estar disponível
no próximo ano.

A professora da UFMG
disse que uma vacina desse
tipo vai continuar sendo ne-
cessária no Brasil porque,
“hoje, a cada dia que passa, a
gente tem mais certeza de que
vamos entrar possivelmente
em uma sistemática de doses
anuais para coronavírus, assim
como é para Influenza”.

Segundo Ana Paula, o vírus
vai continuar circulando e va-
riantes vão surgir, o que de-
mandará plataformas que con-
tornem o problema do surgi-
mento dessas variáveis do co-
ronavírus.

A reitora da UFMG, Sandra
Almeida, não tem dúvidas que
a parceria com o MCTI e o go-
verno mineiro “será fundamen-
tal não apenas para a continui-
dade do desenvolvimento do
imunizante contra o coronaví-
rus, mas também para as pes-
quisas com vacinas a longo
prazo”.

“Necessitamos, mais do
que nunca, de articulação en-
tre as universidades e os ór-
gãos públicos estaduais e fe-
derais para garantir investi-
mento contínuo”.

Já o ministro Marcos Pon-
tes disse que a vacina da
UFMG, desenvolvida com tec-
nologia nacional, “é importan-
tíssima para o estado de Minas
Gerais e para o país e tem gran-
de relevância para a ciência
brasileira”. (Agencia Brasil)


