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Embaixador da China confirma chegada
do IFA para produção de vacinas

Anvisa pede à população que comunique
reações adversas de tratamentos
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Iceberg
gigante se

desprende na
Antártica

Um iceberg chamado pe-
los cientistas A-76 despren-
deu-se da plataforma de Ron-
ne, na Antártica. Ele é consi-
derado pela Agência Espacial
Europeia o maior do mundo.
São 4.320 quilômetros qua-
drados (km²) de gelo a flutu-
ar no Mar de Weddell, perto
da Antártica.

O iceberg, com 175 quilô-
metros de comprimento e 25
de largura, está sendo monito-
rado via satélite pela Agência
Espacial Europeia. As imagens
capturadas pelo Copernicus
Sentinel-1 mostram a platafor-
ma gigante.

Segundo o diário britânico
The Guardian, os cientistas da
US National Snow & Ice Data
Center acreditam que as alte-
rações climáticas estão acen-
tuando a desintegração da An-
tártica. O centro das atenções
é a plataforma de gelo Ronne,
que se liga ao continente do
Polo Sul.                    Página 3

Conselho de
Direitos

Humanos
 faz reunião

extraordinária
no dia 27

O Conselho de Direitos
Humanos da Organização das
Nações Unidas (ONU) vai se
reunir no próximo dia 27, em
sessão extraordinária, para dis-
cutir o conflito entre Israel e a
Palestina, anunciou na quinta-
feira (20) a ONU.

O encontro será realizado
a pedido do Paquistão, como
coordenador da Organização
de Cooperação Islâmica, e das
autoridades palestinas, que reu-
niram assinaturas suficientes
dos 47 países-membros do
conselho, acrescentou a ONU
em comunicado.         Página 3

O Estado de São Paulo
atingiu na quarta-feira (19) a
marca de mais de 10 milhões
de pessoas imunizadas com a
primeira dose de vacina de
Covid-19. Segundo dados do
IBGE, este número
corresponde a 21,65% da po-
pulação de todo o estado.

No total, cerca de 15,2 mi-
lhões de doses já foram aplica-
das nos 645 municípios do es-
tado, sendo 10.021.876 doses
em primeira dose e 5.172.472
em segunda dose, segundo da-
dos do Vacinômetro de 19h01.

São Paulo é o estado que
mais vacina no Brasil em nú-
mero absolutos e é também o

que mais tem pessoas com o
esquema vacinal completo, ou
seja, primeira e segunda dose
aplicadas. No total, 11,22% da
população está imunizada com
as duas doses.

O Estado divulga com trans-
parência as estatísticas da cam-
panha de imunização no link
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.
O Vacinômetro aponta, em tem-
po real, quantas pessoas já rece-
beram a primeira e a segunda
dose da vacina, inclusive com
dados individualizados para cida-
de cada cidade. Além disso, a fer-
ramenta também disponibiliza o
quantitativo de doses enviadas aos
municípios.               Página 2Arrecadação em abril

atinge R$ 156,8 bilhões e
bate recorde para o mês
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14º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Decisão do STJD altera
resultado da etapa de Goiânia

Stock Car

A Confederação Brasilei-
ra de Automobilismo (CBA)
informou na tarde de quinta-
feira (20) à Vicar, promotora
da Stock Car, que a Comissão
Disciplinar do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva deu
provimento aos recursos im-
petrados pelos pilotos Daniel
Serra, Bruno Baptista, Lucas
Foresti e Guilherme Salas, to-
dos punidos com 5s de acrés-
cimo em seus respectivos
tempos na Corrida 2 da etapa
de abertura da categoria, em
Goiânia, no dia 25 de abril. A
decisão irá promover altera-
ção na pontuação do campeo-
nato, liderado por Serra com
Baptista em segundo. A medi-
da do STJD também informa
que cabe recurso da decisão.

Com a decisão, Daniel Ser-
ra passa de sétimo para quarto
colocado na Corrida 2 de Goi-
ânia, com Bruno Baptista as-
cendendo de nono para quinto
e Guilherme Salas sendo pro-

movido da 14ª para a sexta posi-
ção. Já Lucas Foresti sobe de 15º
para décimo. Os quatro pilotos
foram punidos por supostamen-
te terem ultrapassado Átila
Abreu sob bandeira amarela. Na
ocasião, também foram punidos
por ultrapassar Abreu naquelas
condições os pilotos Denis
Navarro, Thiago Camilo, César
Ramos, Cacá Bueno e Rafael Su-
zuki, mas, segundo a decisão do
STJD, eles não entraram com
recurso e agora não têm mais o
direito de fazê-lo.

A nova pontuação será ofici-
almente informada em breve
pela Confederação. Confira a ín-
tegra do comunicado da CBA:

“Comunicado CBA – Stock
Car – Etapa Goiânia

Em Sessão Virtual de Instru-
ção e Julgamento, realizada nes-
ta quarta-feira, 19.05.2021, a
Comissão Disciplinar do Tribu-
nal Superior de Justiça Despor-
tiva do Automobilismo deu pro-
vimento aos recursos dos pilo-

tos Bruno Baptista (Processo 08/
2021-CD), Daniel Serra (Pro-
cesso 09/2021-CD), Lucas Fo-
resti (Processo 11/2021-CD) e
Guilherme Salas (Processo 11/
2021-CD).

Por decisão dos Comissári-
os Desportivos da CBA, os com-
petidores foram punidos com
acréscimo de 5s por ultrapassa-

gem sob bandeira amarela, quan-
do da intervenção do Safety Car,
durante a segunda prova da 1ª eta-
pa do Campeonato Brasileiro de
Stock Car, realizada no dia
25.04.2021, em Goiânia (GO).

“Após os debates, por Unani-
midade, foram Conhecidos os
Recursos que constam na pre-
sente Pauta, e no mérito,

DADO PROVIMENTO, para
anular as punições impostas
de 5s aos pilotos Recorren-
tes e restabelecer suas posi-
ções alcançadas em pista”,
determinou a Comissão Dis-
ciplinar. Cabe recurso.

Nesse sentido, o resulta-
do da prova 2 e a classifica-
ção do campeonato passam
por alteração, de acordo com
o seguinte critério: de posse
da ata da sessão, o CTDN en-
caminha a decisão para a cro-
nometragem oficial do cam-
peonato; esta, após a correção
determinada, devolve os do-
cumentos para o CTDN, que
os homologa e publica.

Os pilotos Denis Navarro,
Thiago Camilo, César Ramos,
Cacá Bueno e Rafael Suzuki
receberam a mesma punição
dos que tiveram recursos jul-
gados ontem, entretanto, não
exerceram o direito de recor-
rer. Dessa forma suas punições
são mantidas.”
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Alberto Cattucci parte para seu segundo
compromisso na Copa Shell HB20

Alberto Cattucci volta a
acelerar pela copa HB20 em
2021 vestindo as cores da She-
ll. Depois de subir ao pódio
duas vezes na abertura da tem-
porada no Velocitta, o piloto do
carro #808 parte para Goiânia
com a missão de conquistar sua
primeira vitória como repre-
sentante da principal apoiadora
dos esportes a motor no Brasil
e no mundo. E se colocar de vez
como um dos favoritos ao títu-
lo da classe Pro.

O começo como piloto da
Shell foi animador. Cattucci se

entendeu bem com o carro em
sua primeira temporada cor-
rendo sozinho na categoria,
tendo brigado sempre no pelo-
tão da frente durante a primei-
ra etapa.

A desafiadora pista da capital
do estado de Goiás promete boas
brigas durante todo o final de
semana. O traçado é favorável
para ultrapassagens em todos os
setores da pista, deixando ainda
mais emocionante a corrida do
piloto Shell. Porém, Cattucci
tem boas lembranças do traça-
do, na temporada de 2020 ele

marcou a pole e venceu uma
das provas da categoria e su-
biu ao pódio também na se-
gunda, mesmo com o lastro
de sucesso em seu carro.

As atividades de pista co-
meçam já na sexta feira com
shake down e treinos livres.
O sábado é dedicado para
nova ronda de treinos livres,
classificação e para a primei-
ra das duas corridas do final
de semana. No domingo se
encerra as atividades da cate-
goria com a segunda corrida
do final de semana.
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Fundação Pró-Sangue
opera com apenas 34% das

reservas necessárias
A Fundação Pró-Sangue, vin-

culada à Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo, precisa ur-
gentemente de doadores. Com a
queda de temperatura, o compare-
cimento aos postos de coleta fica
prejudicado. O número de doações
começou a cair com o surgimen-
to do frio na semana passada.

A situação é bem preocupan-
te, uma vez que a instituição ope-
ra com apenas 34% da quantida-
de de estoque necessária para
abastecer mais de 100 institui-
ções de saúde da rede pública,
dentre as quais se incluem os ins-
titutos do Hospital das Clínicas,
Incor e ICESP.               Página 2

Estoques da indústria voltam
a ficar próximos do planejado

Depois de atingir nível crí-
tico no segundo semestre do
ano passado, o estoque das in-
dúst r ias  recuperou-se  em
abril e votou a ficar próximo
do planejado, reduzindo a es-

cassez de matéria-prima. A
conclusão consta da pesquisa
Sondagem Industrial, divulga-
da  na quinta-feira (20) pela
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI).                Página 4
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O Estado de São Paulo atin-
giu na quarta-feira (19) a marca
de mais de 10 milhões de pes-
soas imunizadas com a primeira
dose de vacina de Covid-19. Se-
gundo dados do IBGE, este nú-
mero corresponde a 21,65% da
população de todo o estado.

No total, cerca de 15,2 mi-
lhões de doses já foram aplica-
das nos 645 municípios do es-
tado, sendo 10.021.876 doses
em primeira dose e 5.172.472
em segunda dose, segundo dados
do Vacinômetro de 19h01.

São Paulo é o estado que
mais vacina no Brasil em núme-

ro absolutos e é também o que
mais tem pessoas com o esque-
ma vacinal completo, ou seja,
primeira e segunda dose aplica-
das. No total, 11,22% da popu-
lação está imunizada com as
duas doses.

O Estado divulga com trans-
parência as estatísticas da cam-
panha de imunização no link
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.
O Vacinômetro aponta, em tem-
po real, quantas pessoas já rece-
beram a primeira e a segunda
dose da vacina, inclusive com
dados individualizados para ci-
dade cada cidade. Além disso, a

ferramenta também disponibili-
za o quantitativo de doses envia-
das aos municípios.

O cronograma de vacinação
dos públicos-alvo da campanha
está disponível no site Vacina Já.

Pré-cadastro virtual
Quem faz parte dos públicos-

alvo da campanha pode realizar
um pré-cadastro também no Va-
cina Já. O preenchimento do for-
mulário leva de um a três minu-
tos e economiza até 90% do tem-
po de atendimento nos postos de
vacinação. O cadastramento on-
line não é obrigatório, mas faci-

lita a rotina das equipes da saú-
de e dos pacientes.

Há também a possibilidade
de agendamento do Whatsapp,
por meio de parceria entre as
Secretarias de Comunicação e
da Saúde. Há um assistente
virtual que oferece as infor-
mações necessárias para o
pré-cadastro. O  chatbot tam-
bém oferece informações con-
fiáveis sobre o programa de
imunização estadual, incluin-
do o calendário de vacinação
atualizado, dados sobre o Pla-
no São Paulo e tira-dúvidas so-
bre o coronavírus.

SP fará mapeamento de
competências socioemocionais

para servidores da educação
O Governo de São Paulo, por

meio da Secretaria da Educação
(Seduc-SP), anunciou na quinta-
feira (20) que vai realizar um
mapeamento inédito sobre o de-
senvolvimento socioemocional
com os 250 mil servidores da
Secretaria da Educação, em
parceria com o Instituto Ayrton
Senna (IAS). O objetivo é pre-
parar e formar cada vez melhor
os profissionais da rede estadu-
al paulista para as novas deman-
das educacionais.

O estudo trará informações
de autoavaliação sobre persona-
lidade, prática profissional e
qualidades instrucionais, além
de temas relacionados à organi-
zação, foco, persistência, asser-
tividade e respeito, e será desen-
volvido por meio de parceria
entre a Seduc-SP, o IAS e a Es-
cola de Formação e Aperfeiço-
amento dos Profissionais da
Educação do Estado (Efape).

“A ação visa coletar novas
informações para melhorar o ali-
nhamento de instrumentos peda-
gógicos. Vamos contar com da-
dos fundamentais para definir
ações, otimizar o trabalho e ofe-
recer novas possibilidades para
melhorar o nível educacional em
todos os aspectos”, afirmou o
Governador João Doria.

A coleta de dados ocorrerá
por meio de uma plataforma de
pesquisa online, no período en-
tre esta quinta-feira (20) e 10 de

junho, que poderá ser acessada
a partir do portal da Efape.

“A ciência mostra que as
competências socioemocionais
têm impactos muito relevantes
tanto na vida presente do aluno
em sua aprendizagem, quanto na
sua vida futura. As informações
estão relacionadas às caracterís-
ticas individuais, que se manifes-
tam nas formas de sentir, pensar
e agir ao se relacionar consigo
mesmo, com os outros e com as
situações para estabelecer e atin-
gir objetivos”, comentou Vivia-
ne Senna, Presidente do IAS.

Inova Educação para os
anos iniciais

A partir de 2022, serão ofer-
tadas as disciplinas Projeto de
Convivência, Inglês e Tecnolo-
gia para 623 mil alunos de 1° ao
5° ano do ensino fundamental.
As escolas de Ensino Integral
(PEIs) de Anos Iniciais vão ofe-
recer também Projeto de Con-
vivência e Inglês.

Criado em 2019 pela Seduc-
SP para fortalecer o desenvolvi-
mento socioemocional dos es-
tudantes, o programa Inova Edu-
cação já atende 2,5 milhões de
estudantes do 6º ao 9º ano dos
ensinos fundamental e médio.

Por meio das três disciplinas
– Projeto de Vida, Eletiva e Tec-
nologia -, o Inova Educação pro-
move o desenvolvimento pleno
das habilidades cognitivas e so-

cioemocionais dos estudantes,
por meio de um ambiente ino-
vador de criação, de comparti-
lhamento de ideias e soluções
tecnológicas que melhoram a
rotina escolar, além de permitir
uma maior conexão entre pro-
fessores, alunos e outros inte-
grantes da comunidade escolar.

“É levar a experiência das
escolas de ensino integral para
toda a rede. O Inova nos permite
oferecer temas que complemen-
tam a base escolar, como gestão
de tempo, organização pessoal,
compromisso com a comunida-
de, perspectivas para o futuro,
empreendedorismo, educação
financeira, robótica e programa-
ção. São itens importantes para
o desenvolvimento integral dos
nossos alunos, além de fortale-
cer vínculos e contribuir direta-
mente na redução da evasão es-
colar”, analisou o Secretário da
Educação, Rossieli Soares.

Socioemocional dos estu-
dantes

Nesta semana, a Seduc-SP e
o IAS apresentaram dados da
pesquisa inédita sobre a percep-
ção dos estudantes da rede pú-
blica estadual sobre o desenvol-
vimento socioemocional. O
questionário foi respondido
por 110.198 alunos, em no-
vembro de 2019, e trouxe, en-
tre outros pontos, informa-
ções relacionadas ao proces-

so de aprendizagem e fatores
educacionais, como melhoria do
desempenho escolar, fortaleci-
mento da saúde mental e redu-
ção dos riscos de evasão e vio-
lência escolar naquele momen-
to específico de vida.

Os estudantes do 5° e 9° ano
do ensino fundamental e 3ª sé-
rie do ensino médio se autoava-
liaram como pouco, mediana-
mente, bastante e muito desen-
volvidos em 17 competências –
divididas em cinco macrocom-
petências: amabilidade, engaja-
mento com os outros, abertura
ao novo, autogestão e resiliên-
cia emocional.

“A ciência mostra que as
competências socioemocionais
têm impactos muito relevantes
tanto na vida presente do aluno em
sua aprendizagem, quanto na sua
vida futura. As informações es-
tão relacionadas às característi-
cas individuais, que se manifes-
tam nas formas de sentir, pensar
e agir ao se relacionar consigo
mesmo, com os outros e com as
situações para estabelecer e atin-
gir objetivos”, comentou Vivia-
ne Senna, presidente do IAS.

Prefeituras que manifesta-
rem interesse em realizar o Sa-
resp (Sistema de Avaliação do
Rendimento Escolar do Estado
de São Paulo) vão poder inserir
os estudantes na próxima pes-
quisa socioemocional, prevista
para o final deste ano.

Fundação Pró-Sangue opera com
apenas 34% das reservas necessárias
A Fundação Pró-Sangue, vin-

culada à Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo, precisa
urgentemente de doadores.
Com a queda de temperatura, o
comparecimento aos postos de
coleta fica prejudicado. O nú-
mero de doações começou a
cair com o surgimento do frio
na semana passada.

A situação é bem preocupan-
te, uma vez que a instituição ope-
ra com apenas 34% da quantida-
de de estoque necessária para
abastecer mais de 100 institui-
ções de saúde da rede pública,
dentre as quais se incluem os
institutos do Hospital das Clíni-
cas, Incor e ICESP.

Os tipos O- e O+ estão em
situação emergencial, com abas-
tecimento para menos de um dia.
Já os sangues do tipo A- e B -

estão em estado crítico, sendo
suficientes para um dia.

Essa situação pontual pode
ser revertida rapidamente, com
o apoio massivo da população.

Quem tiver interesse em aju-
dar deve fazer o agendamento
online da sua doação pelo site da
P r ó - S a n g u e
(www.prosangue.sp.gov.br). Re-
serve já sua vaga no sistema, vis-
ta sua máscara e faça a diferen-
ça na vida de quem precisa.

Serviço
Para doar sangue é muito

simples. O candidato deve fazer
o agendamento no site
(www.prosangue.sp.gov.br).
Como dica, a sugestão é doar
durante a semana, de segunda a
sexta, pois o tempo de espera no
atendimento é menor.

Aliado a isso, a pessoa deve
estar em boas condições de
saúde e alimentada, ter entre
16 e 69 anos (para menores de
idade, consultar site da Pró-
Sangue), pesar mais de 50 kg
e levar documento de identi-
dade original com foto recen-
te, que permita a identificação
do candidato.

Recomenda-se também evi-
tar alimentos gordurosos nas 4
horas que antecedem à doação e,
no caso de bebidas alcoólicas,
12 horas antes. Se o candidato
estiver com gripe ou resfriado,
não deve doar temporariamente.
Mesmo que tenha se recupera-
do, deve aguardar uma semana
para que esteja novamente apto
à doação.

Vale lembrar que o corona-
vírus foi incluído nos critérios

de triagem e pode trazer alguns
impedimentos para as pessoas
que viajaram para o exterior ou
tiveram algum contato com a
doença (no site da Pró-Sangue é
possível se informar das condi-
ções para doação em relação a
essa infecção).

No mais, outros impedimen-
tos poderão ser identificados
durante a entrevista de triagem.
Nesse sentido, confira os pré-
requisitos básicos à doação, para
que você não perca a viagem
quando chegar a um dos nossos
postos de coleta. E não deixe de
conferir o horário de atendimen-
to dos postos.

Todas estas informações en-
contram-se disponíveis no site
www.prosangue.sp.gov.br. Para
demais dúvidas, consultar o Alô
Pró-Sangue (11 4573-7800).

Secretaria de Turismo treinou
equipes de mais de cem cidades

Vinculado à Secretaria de
Turismo do Estado de São Pau-
lo (Setur-SP), o Centro de Inte-
ligência da Economia do Turis-
mo (CIET) vem promovendo,
desde março, cursos online de
capacitação em pesquisa e mo-
nitoramento. Até o momento,
254 servidores de 108 cidades
já participaram.

O objetivo do CIET é gerar
informações confiáveis e que
possam ajudar na criação de pla-
nos de desenvolvimento local e

estadual. O CIET também é res-
ponsável por elaborar pesquisas
setoriais e monitorar os indica-
dores de desempenho a fim de
melhorar a oferta, identificando
problemas e subsidiando possí-
veis soluções.

O curso, gratuito, visa capa-
citar os agentes a entender a im-
portância e o processo de cole-
ta e análise de dados por meio
de sites, aplicativos, entre outras
fontes. Também é possível a uti-
lização de dados de órgãos pú-

blicos ou privados, como a par-
ceria do CIET com o Clickbus,
aplicativo de venda de passagens
rodoviárias, ou a Airbnb, para
hospedagem em residências.

O CIET utiliza de dados da
Infraero (aeroportos), IBGE (in-
formações sociais e econômi-
cas), e ANAC (aviação), entre
outros, para entender o desloca-
mento de turistas e a realidade
de cada cidade ou região.

“Dados são o grande tesou-
ro das grandes empresas e ór-

gãos públicos, formando a base
da estratégia de negócios e de
tomada de decisões. Tão impor-
tante quanto a coleta dos dados
é o tratamento, para que resul-
tem em conhecimento aplicável.
No nosso caso, a organização e
análise de dados é utilizada na
elaboração de políticas públicas
que fomentem o turismo”, expli-
ca Fábio Montanheiro, coorde-
nador do CIET. Os cursos, com
turmas a cada quinze dias, vão até
o final de junho.

São Paulo antecipa vacinação
de pessoas com

comorbidades e deficientes
A vacinação contra a covid-

19 de pessoas com comorbi-
dades e deficiência permanen-
te, dentro do Benefício de
Prestação Continuada da Assis-
tência Social (BPC) acima de
45 anos, foi antecipada para
esta quinta-feira, (20) na cida-
de de São Paulo. Segundo a
prefeitura, a estimativa é que
sejam imunizadas 186.047 pes-
soas desse grupo, sendo
180.819 com comorbidades e
5.228 com deficiência perma-
nente beneficiárias do BPC.  

A vacinação está sendo fei-
ta nos 25 postos de sistema
drive-thru e em oito mega pos-
tos da cidade, que estarão apli-
cando a primeira dose da vaci-
na até as 17h, além das 468

Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e unidades de Assistên-
cia Médica Ambulatorial inte-
gradas com as UBSs, com a
primeira e a segunda dose.

É necessário apresentar
documento de identificação
(preferencialmente CPF -
Cadastro de Pessoa Física) e
comprovante de condição de
risco (exames, receitas, re-
latório ou prescrição médi-
ca), contendo a inscrição do
médico no Conselho Regio-
nal de Medicina.

Estão disponíveis na capi-
tal as vacinas da Pfizer e da
Oxford AstraZeneca para pri-
meira dose e a CoronaVac ex-
clusivamente para segunda
dose. (Agência Brasil)

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Pergunta aos vereadores do DEM (ex-PFL) : como fica a ban-

cada em relação ao presidente Milton Leite , agora virtual vice-
prefeito de São Paulo, uma vez que o vice-governador do Estado
- Rodrigo Garcia - deixou o partido e foi pro PSDB do governa-
dor João Doria ?

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Pergunta ao agora prefeito Ricardo Nunes (MDB), que em

2022 vai se posicionar em relação às candidaturas ao governo de
São Paulo e à Presidência da República : como vai agir em rela-
ção a parcela do Secretariado que pode jogar contra suas posi-
ções eleitorais ?

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Pergunta pra deputada Janaína (PSL), a mais votada da Histó-

ria do Brasil (pouco mais de  2 milhões de votos em 2018), so-
bre ter dito que o Parlamento paulista não tem a cobertura que
mereceria da imprensa : quais são os veículos de comunicação
que não cobrem ?

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Pergunta pro vice-governador Rodrigo Garcia (ex-DEM ago-

ra no PSDB ‘liberal de centro’ do governador João Doria) : já tá
conversando com o ex-deputado estadual e Secretário (do Interi-
or) Vinholi - presidente do diretório estadual - pra voar com os
tucanos históricos ?

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Pergunta sobre a CPI Covid 19 no Senado : quando é que al-

guns governadores e prefeitos serão chamados, especialmente
dos Estados nos quais tanto a Polícia Federal como o Ministério
Público já tem material sobre desvios de bilhões do dinheiro dado
pelo Governo ?

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Pergunta sobre o fato de Jair Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem

partido) manter sua palavra no sentido de indicar alguém com
notório saber jurídico que seja ‘terrivelmente cristão evangéli-
co) pro Supremo Tribunal Federal em julho 2021 : tem alguma
lei que impede isso ?

.
PARTIDOS
Pergunta direta e reta pro Presidente Jair Bolsonaro : será

que existe mesmo - por menor que seja - donos ou sócios prefe-
renciais que aceitem dar 100% de domínio (executiva nacional,
estadual e municipal) da legenda que vai abrigar sua campanha
eleitoral 2022 ?...

.
(BRASIL)
... Pergunta pra direção do PT, sobre o fato do Ciro Gomes

(agora sócio preferencial no PDT que foi Brizolista) orientado
pelo ex-marketeiro do Lula - João Santana - afirmar que o ex-
Presidente é “o maior corruptor da História do Brasil” : já é cam-
panha eleitoral pra 2022 ?

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - vem sendo

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

Um iceberg chamado pelos cientistas A-76 desprendeu-se
da plataforma de Ronne, na Antártica. Ele é considerado pela
Agência Espacial Europeia o maior do mundo. São 4.320 quilô-
metros quadrados (km²) de gelo a flutuar no Mar de Weddell,
perto da Antártica.

O iceberg, com 175 quilômetros de comprimento e 25 de
largura, está sendo monitorado via satélite pela Agência Espacial
Europeia. As imagens capturadas pelo Copernicus Sentinel-1
mostram a plataforma gigante.

Segundo o diário britânico The Guardian, os cientistas da US
National Snow & Ice Data Center acreditam que as alterações
climáticas estão acentuando a desintegração da Antártica. O cen-
tro das atenções é a plataforma de gelo Ronne, que se liga ao
continente do Polo Sul.

Opinião contrária é a de Ted Scambos, investigador de glaci-
ares na Universidade do Colorado, em Boulder. Citado pela Reu-
ters, Scambos explica que Ronne e outra enorme plataforma de
gelo, o Ross, “têm se comportado de maneira estável e quase
cíclica” durante o século passado ou mais. Acrescenta que o A-
76, provavelmente, acabará por se dividir em dois ou três peda-
ços, brevemente, e que o fenômeno não está associado às altera-
ções climáticas.

O especialista lembra que, como o gelo já flutuava no mar
antes de se deslocar da costa, o rompimento não aumenta o nível
do oceano.

No fim de 2020, outro grande iceberg, o A-23A, com 3.380
km², desprendeu-se de Ronne e também flutuou no Mar de Wed-
dell. Acabou por se partir em blocos, evitando o impacto contra
uma ilha habitada por pinguins, na América do Sul.

O A-76 foi visto pela primeira vez pelos serviços Britânicos
de Vigilância da Antártica e confirmado pelo US National Ice
Center, com sede em Maryland. (Agencia Brasil)

 Conselho de
Direitos Humanos

faz reunião
extraordinária

 no dia 27
O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Na-

ções Unidas (ONU) vai se reunir no próximo dia 27, em ses-
são extraordinária, para discutir o conflito entre Israel e a Pa-
lestina, anunciou na quinta-feira (20) a ONU.

O encontro será realizado a pedido do Paquistão, como
coordenador da Organização de Cooperação Islâmica, e das
autoridades palestinas, que reuniram assinaturas suficientes
dos 47 países-membros do conselho, acrescentou a ONU em
comunicado.

Na reunião, os países examinarão a “grave situação dos di-
reitos humanos” nos territórios palestinos ocupados, inclu-
indo Jerusalém Oriental.

O anúncio ocorre quando a diplomacia internacional atua
na região e nos bastidores para tentar encerrar a escalada da
violência entre Israel e o Hamas, no poder na Faixa de Gaza.

O Conselho de Direitos Humanos promove pelo menos
três sessões ordinárias por ano, mas se um terço dos Esta-
dos-membros solicitar, pode decidir a qualquer momento a
realização de uma sessão extraordinária.

Desde a sua criação em junho de 2006, o conselho já rea-
lizou 29 sessões especiais, destinadas a responder a situa-
ções de emergência. Várias delas condenaram Israel, particu-
larmente sobre a situação em Gaza.

A reunião especial anterior sobre a deterioração da “situa-
ção dos direitos humanos no território palestino ocupado, in-
cluindo Jerusalém Oriental”, foi em maio de 2018.

A primeira sessão especial do conselho, em 5 de julho de
2006, também tratou “da situação dos direitos humanos nos
territórios palestinos ocupados”.

A atual escalada de violência na região provocou a morte
de 227 palestinos em Gaza, entre eles 64 menores, e 1.620
feridos.

Em Israel morreram 12 pessoas, sendo dois menores, e
foram registrados 340 feridos.

Os combates começaram em 10 de maio, após semanas de
tensão entre israelenses e palestinos em Jerusalém Oriental,
que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas,
o terceiro lugar sagrado do Islã e junto ao local mais sagrado
do judaísmo.

O lançamento de foguetes por grupos armados em Gaza,
em direção a Israel, é respondido com bombardeio sistemáti-
co pelas forças israelenses contra a Faixa de Gaza.

O conflito ocorre desde a fundação do Estado de Israel,
cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.
(Agencia Brasil)

Impulsionada pela fraca base
de comparação e por recolhi-
mentos atípicos de algumas
grandes empresas, a arrecadação
federal em abril bateu recorde
para meses de abril. Segundo
dados divulgados  na quinta-fei-
ra (20) pela Receita Federal, o
governo arrecadou R$ 156,822
bilhões no mês passado, com
aumento de 45,22% acima da
inflação em valores corrigidos
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).

O valor é o maior da histó-
ria para meses de abril desde o
início da série histórica da Re-
ceita Federal, em 1995, em va-
lores corrigidos pela inflação.
Nos quatro primeiros meses do
ano, a arrecadação federal
soma R$ 602,722 bilhões,
com alta de 13,62% acima da
inflação pelo IPCA, também
recorde para o período.

A arrecadação superou as
previsões das instituições fi-
nanceiras. No relatório Prisma
Fiscal, pesquisa divulgada pelo
Ministério da Economia, os
analistas de mercado estima-
vam que o valor arrecadado fi-
caria em R$ 135,633 bilhões
em abril, pelo critério da me-
diana (valor central em torno
dos quais um dado oscila).

A alta expressiva da arreca-

dação pode ser explicada pela
queda da arrecadação em abril do
ano passado. Naquele mês, vigo-
raram as medidas mais duras de
restrição social e de interrupção
de atividades econômicas por cau-
sa do início da pandemia de co-
vid-19. Paralelamente, o governo,
na época, adiou o recolhimento de
diversos tributos, como as cotas
do Simples Nacional e das con-
tribuições patronais para a Previ-
dência Social. Somente em abril
de 2020, o governo tinha deixado
de recolher R$ 24,4 bilhões por
causa dessas medidas.

Também influiu na alta da ar-
recadação o recolhimento atípi-
co (que não se repetirá em ou-
tros anos) de cerca de R$ 1,5
bilhão em Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e em
Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL) por grandes
empresas de diversos setores
econômicos. Nos últimos me-
ses, esses recolhimentos fora de
época têm impulsionado a arre-
cadação por causa de empresas
que registraram lucros maiores
que o previsto e tiveram de pa-
gar a diferença. Por causa do si-
gilo fiscal, a Receita não pode
informar o nome e a atividade
dessas grandes companhias.

Na divisão por tributos, as
maiores altas foram registradas

na arrecadação do Programa de
Integração Social (PIS) e da Con-
tribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins),
103,94% em valores reais – cor-
rigidos pela inflação. Além da
alta de 10,1% no volume de ven-
das e de 4,5% no volume de ser-
viços, a receita desses tributos
subiu porque o recolhimento de
PIS/Cofins foi postergado em
três meses no ano passado por
causa da pandemia.

O recolhimento de IRPJ e da
CSLL subiu 42,6% acima da in-
flação, impulsionado pelo paga-
mento atípico de R$ 1,5 bilhão
por grandes empresas. A arreca-
dação da Previdência Social au-
mentou 41,97% acima da infla-
ção por causa do adiamento do
recolhimento das contribuições
patronais e do Simples Nacional.
Esses fatores ajudaram a manter
a alta da arrecadação, apesar do
aumento de compensações tri-
butárias (pedidos de abatimento
em impostos a pagar) de R$
18,537 bilhões em abril de 2021
contra R$ 11,376 bilhões no
mesmo mês de 2020.

Antes da divulgação dos nú-
meros, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, fez uma apresen-
tação para comentar os resulta-
dos. Segundo ele, a arrecadação
recorde mostra que a economia

brasileira está se recuperando,
apesar do avanço da segunda
onda da pandemia. Para os pró-
ximos meses, ele também de-
monstrou otimismo com a ati-
vidade econômica por causa do
avanço da vacinação.

“Agora os brasileiros estão
lutando para manter os sinais vi-
tais da economia. Mais do que
isso, a economia já se reativan-
do, estamos acelerando com as
vacinas. O Brasil está indo ago-
ra em poucos meses para a pro-
dução local de vacinas, comple-
ta no Brasil, e estamos aumen-
tando as importações de todos
os tipos de vacinas”, disse.

Para o ministro, o processo
de vacinação será acelerado para
permitir o retorno seguro ao tra-
balho presencial, enquanto o Con-
gresso discute reformas estrutu-
rais para evitar o acúmulo de gas-
tos para as futuras gerações.

“Temos o compromisso com
o futuro dos nossos filhos e ne-
tos, com as futuras gerações.
Estamos fazendo as reformas
para que nós paguemos por nos-
sas guerras. Nossa geração está
enfrentando essa guerra com
coragem, resiliência, e com res-
ponsabilidade fiscal, ao invés de
simplesmente empurrar a conta
para nossos filhos e netos”, con-
cluiu Guedes. (Agencia Brasil)

Negociações salariais ficam abaixo
da inflação em abril, mostra Fipe

A maioria das negociações
salariais no mês de abril não re-
pôs a inflação, mostra o Bole-
tim Salariômetro da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe). No período, 59,7%
das negociações não repuseram
a inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC).

O reajuste mediano ficou
em 6%, enquanto a inflação fi-
cou em 6,9%. Apenas 14% fi-
caram acima do INPC, repre-
sentando um ganho real para as
categorias.

O levantamento mostra ain-
da o piso médio em abril, que
ficou em R$ 1.335. No cálcu-
lo anual, o valor médio é de R$
1.319. E nos últimos 12 me-
ses, de R$ 1.407.

Observa-se também que
continua a crescer a proporção
de instrumentos com vigência
acima de um ano. Em 2021, es-
sas negociações representam
19,3% dos acordos e 18% das
convenções.

Sobre as condições de tele-
trabalho, as negociações mos-
tram avanço na autorregulamen-

tação. Entre as cláusulas nego-
ciadas, 27% detalharam ques-
tões como equipamentos forne-
cidos pelo empregador. Em se-
guida, com 8,5%, estão questões
relacionadas à prevenção e pro-
moção da saúde ocupacional,
ergonômica e mental.

Entre os benefícios conce-
didos, a ajuda de custo para
manutenção do equipamento
também ganhou relevância,
com alta de 18,9% entre as
cláusulas negociadas. Nos as-
suntos sindicais, a reivindica-
ção de direitos idênticos aos

dos trabalhadores presenciais
teve alta de 7,4%.

O acompanhamento das ne-
gociações coletivas é feito por
meio dos acordos e conven-
ções registrados no Mediador
do Ministério da Economia. A
Fipe coleta os dados e infor-
mações disponíveis no sistema,
tabula e organiza os valores
observados para 40 resultados
da negociação coletiva, reuni-
dos em acordos e convenções
e também por atividade econô-
mica e setores econômicos.
Agencia Brasil)

Brasil e China construíram relação
de confiança, diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tere-
za Cristina, disse que Brasil e
China compartilham, além de
uma longa parceria no agronegó-
cio, o desafio de dar qualidade
de vida àqueles que vivem no
campo, corroborando com os
pilares de uma agricultura sus-
tentável. A afirmação foi feita  na
quinta-feira (20) por videocon-
ferência, durante o Seminário
Brasil-China.

Tereza Cristina lembrou que
o Brasil é responsável pela ali-
mentação de mais de 1 bilhão de
pessoas em 180 mercados, o
que, segundo ela, significa que
“a cada quatro pratos de comida

servidos no mundo, um conta
com ingredientes originários do
Brasil”, e que a China é prota-
gonista nessa inserção brasilei-
ra nas cadeias agroalimentares
globais.

A ministra acrescentou que
os dois países construíram “uma
relação de confiança na entrega
perene, com qualidade, inocui-
dade e sustentabilidade”, e que
há condições de se ampliar e di-
versificar a oferta de produtos
brasileiros para consumo da po-
pulação chinesa.

“Nesse contexto, temos ple-
na consciência de que os consu-
midores na China, assim como
no Brasil, estão cada vez mais

preocupados com questões so-
bre sustentabilidade”, acrescen-
tou a ministra, ao lembrar que,
desde a década de 1970, a pro-
dução brasileira de grãos aumen-
tou cerca de 400%, enquanto a
área cultivada cresceu 40%.

Ela acrescentou que as mu-
danças climáticas afetam direta-
mente o agricultor, com “impac-
tos nocivos à segurança alimen-
tar e à preservação da biodiver-
sidade”, e que, nesse contexto,
é fundamental priorizar a redu-
ção das emissões globais de ga-
ses de efeito estufa, sobretudo
de combustíveis fósseis.

“A sustentabilidade tem três
pilares indissociáveis: o ambi-

ental, o econômico e o social.
Com nossos ganhos de produti-
vidade conseguimos levar ali-
mentos baratos ao mundo”, dis-
se Tereza Cristina, ao destacar
que o custo médio da produção
brasileira “caiu pela metade em
relação à década de 1970”.

“O Brasil, como a China, tem
o desafio de melhorar a vida da-
queles que vivem no campo, dan-
do a eles condições semelhan-
tes àquelas da população urbana.
A China trabalhou arduamente
para combater a pobreza extre-
ma no campo ao longo dos últi-
mos anos, alcançando grande
sucesso”, completou a ministra.
(Agencia Brasil)

Receita lança edital para negociar
dívidas em litígio de contribuintes

O governo federal lançou um
edital de acordo de transação tri-
butária voltado para negociar dí-
vidas com a Receita Federal que
estão em litígio, seja administra-
tivo ou judicial. Pela proposta, os
contribuintes, tanto pessoa física
quanto jurídica, poderão, caso
aceitem, quitar os débitos e obter
descontos que variam de 30% a
50% dos valores devidos. As ade-
sões começam em 1° de junho e
vão até o dia 31 de agosto de 2021.

A medida se aplica aos litígi-
os (discussões) aduaneiros ou tri-
butários decorrentes de relevante
e disseminada controvérsia jurí-
dica. Segundo o secretário espe-
cial da Receita Federal, José Bar-
roso Tostes Neto, a proposta visa
resolver o alto grau de litigiosi-
dade no âmbito da Receita.

“Todos sabemos e temos uma
noção clara de que um dos nossos
grandes desafios na administração
tributária brasileira é o alto grau
de litigiosidade tributária, tanto no
contencioso administrativo como
no judicial”, afirmou o secretário
durante coletiva de imprensa rea-
lizada  na quinta-feira (20) para tra-
tar do edital.

O acordo é válido para contri-
buintes que possuam processos

em julgamento por descumpri-
mento da Lei nº 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, e que tratem
sobre a incidência de contribui-
ções previdenciárias e destinadas
a outras entidades e fundos inci-
dentes sobre a participação nos
lucros e resultados (PLR), este
último, foco principal do edital.

Para participar do acordo de
transação tributária, os contri-
buintes têm que desistir das im-
pugnações ou dos recursos ad-
ministrativos e das ações judi-
ciais, em relação aos débitos
incluídos na transação.

De acordo com o Ministério
da Economia, existem 109 pro-
cessos no contencioso adminis-
trativo, que, juntos, totalizam R$
6,5 bilhões em dívidas. Já no con-
tencioso judicial, são 205 proces-
sos que totalizam R$ 6 bilhões.

A expectativa do governo é que
venham a aderir à proposta cerca
de 10% a 20% dos contribuintes
que têm disputa administrativa ou
judicial. Ao longo de cinco anos,
período de duração do edital, é
esperada uma arrecadação que va-
ria de R$ 700 milhões a R$ 1,4
bilhão. Em 2021, o governo es-
pera arrecadar de R$ 70 milhões
a R$ 130 milhões.

Pelo edital, são três as moda-
lidades de pagamento, de acordo
com a opção do contribuinte:

- Pagamento de entrada no va-
lor de 5% do valor total, sem re-
duções, em até cinco parcelas,
sendo o restante parcelado em
sete meses, com redução de 50%
do valor do montante principal,
multa, juros e demais encargos;

- Pagamento de entrada no va-
lor de 5% do valor total, sem re-
duções, em até cinco parcelas,
sendo o restante parcelado em 31
meses, com redução de 40% do
valor do montante principal, mul-
ta, juros e demais encargos;

- Pagamento de entrada no va-
lor de 5% do valor total, sem
reduções, em até cinco parce-
las, sendo o restante parcela-
do em 55 meses, com redução
de 30% do valor do montante
principal, multa, juros e de-
mais encargos.

Em qualquer das modalidades,
o valor mínimo da parcela será de
R$ 100 para pessoas físicas e R$
500 para pessoas jurídicas.

Segundo o procurador-geral
da Fazenda Nacional, Ricardo So-
riano, o edital de transação tribu-
tária não visa beneficiar um grupo
determinado de contribuintes ou

grupo econômico. Ele se aplica a
um conjunto de teses em disputa,
tanto no âmbito administrativo
quanto no âmbito judicial.

“Essa transação não pode ser-
vir para ser direcionada ou presti-
giar A ou B, a empresa X ou Y.
Identificamos um conjunto de de-
mandas e nesse conjunto de de-
mandas é que temos que focar o
nosso interesse.”

Soriano disse ainda que a apli-
cação do edital, não implica o re-
conhecimento de que a tese de-
fendida pela Receita ou pela Pro-
curadoria da Fazenda Nacional
estava errada.

“Essa espécie de transação
tem que ser vantajosa para todas
as partes, mas ela não pode ser
compreendida como um reco-
nhecimento da administração
pública de que ela não tem o di-
reito nessa tese”, explicou. “Em
hipótese alguma a Fazenda Pú-
blica ou a Fazenda Nacional está,
com isso, reconhecendo que va-
mos transacionar porque sabe-
mos que vamos perder a causa
ou vamos perder numa discussão
ainda no âmbito do contencioso
administrativo ou no âmbito do
contencioso judicial”, afirmou.
(Agencia Brasil)
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Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019  (Em milhares de reais)
BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. - CNPJ nº 00.723.020/0001-90

Balanço Patrimonial
ATIVO 2020 2019
  Reapre-
  sentado
Circulante 244.175 152.330
Caixa e equivalentes de caixa 124.570 21.397
Contas a receber  39.653 23.060
Receitas a faturar 49.757 100.116
Despesas antecipadas  1.233 449
Tributos a recuperar 3.387 3.298
Despesas diferidas 5.574 4.009
Não Circulante 75.028 94.382
Receitas a faturar 35.317 16.357
Despesas diferidas  604 -
Despesas antecipadas  1.727 69
Depósitos Judiciais 27.584 66.939
Imposto de renda contribuição diferido 6.281 6.662
Imobilizado 1.418 1.351
Intangível  32 3
Leasing Financeiro 2.065 3.002
Total do Ativo 229.203 246.712
PASSIVO 2020 2019
  Reapre-
  sentado
Circulante 110.764 95.238
Proventos, encargos e contas a pagar  8.679  5.875
Contas a pagar – parte relacionada 11.809  19.082
Tributos e Impostos a recolher  6.541 7.399
Outras provisões  12.847 4.037
Receitas diferidas  39.999  28.642
Custos diferidos  30.888  30.203
Não Circulante 87.352 56.341
Contas a pagar e partes relacionadas 1.045 2.002
Contingências 728 5.033
Receita diferida 49.245 26.869
Custos diferidos 36.333 22.437
Patrimônio Líquido 101.087 95.133
Capital social 10.090 10.090
Reserva de capital 5 5
Lucros acumulados 90.992 85.039
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 299.203 246.712

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais  2020  2019
  Reapre-
  sentado
Lucro líquido do exercício antes do imposto
 de renda e da contribuição social 84.705 73.786
Ajustes de despesas e receitas que
 não envolvem recursos do caixa:  
Depreciação 1.602 421
Amortização 4 9
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (5.768) (1.280)
Provisão para contingência (461) (2.232)
Baixa de imobilizado líquida - 51
Perdas cambiais em atividades operacionais não realizadas - 85
Total Prejuízo do Exercício 80.081 70.841
Variações no capital
Contas a receber de clientes  20.573 (32.655)
Adiantamentos e despesas antecipadas (4.611) 4.731
Tributos a recuperar 292 3.698
Depósitos judiciais 39.355 5.159
Proventos e encargos a pagar 1.816 (444)
Fornecedores e outras contas a pagar 1.016 (232)
Contas a pagar - parte relacionada (7.273) 13.440
Tributos a recolher (516) 2.465
Adiantamento de clientes (75) 62

  2020  2019
  Reapre-
  sentado
Outras provisões 4.968 (10.241)
Receitas e custos diferidos 48.314 (24.275)
Arrendamentos a pagar (909) 3.094
 102.949 (35.198)
Imposto de renda e contribuição social pagos (29.092) (22.451)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 153.939 13.192
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisição de imobilizado (475) (934)
 Compras de ativos intangíveis (33) -
Aumento em direitos de uso de imóveis (258) (3.002)
Caixa líquido consumido
 nas atividades de investimento (766) (3.936)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
Distribuição de lucro (50.000) (28.725)
Caixa líquido consumido nas
 atividades de fi nanciamento (50.000) (28.725)
Redução do caixa e equivalentes de caixa 103.173 (19.469)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 21.397 40.866
No fi nal do exercício 124.570 21.397
Redução do caixa e equivalentes de caixa 103.173 (19.469)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucro Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro 2018 10.090 5 58.296  -  68.391
Lucro líquido do exercício  -   -   -  52.720 52.720
Distribuição de lucros  -   -   (28.725)  - (28.725)
Destinação do lucro líquido  -   -  52.720 (52.720)  -
Ajuste retrospectivo (nota nº 2.t) - - 2.748 - 2.748
Saldos em 31 de dezembro 2019 Reapresentado 10.090 5 85.039  -  95.133
Lucro líquido do exercício  -   -   -  55.954 55.954
Distribuição de lucros  -   -   (50.000)  - (50.000)
Destinação do lucro líquido  -   -  55.954 (55.954)  -
Saldos em 31 de dezembro 2020 10.090 5 90.992  -  101.087

 2020 2019
  Reapre-
  sentado
Receita Operacional, líquida 140.531 118.572
Receitas (Despesas) gerais e administrativas (64.028) (55.137)
Lucro Operacional 76.502 63.435
Resultado fi nanceiro líquido 8.202 10.351

 2020 2019
  Reapre-
  sentado
Resultado antes dos impostos 84.705 73.786
Imposto de renda e contribuição social / diferido (28.751) (18.318)
Lucro líquido do exercício 55.954 55.468

Demonstrações do Resultado

RS HOLDING
E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº. 35.662.545/0001-48
NIRE Nº. 35.300.545.231
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 23 de abril de 2021, 
recebeu a carta de renúncia do Sr. GUILHERME 
MOTTA GOMES, ao cargo de Diretor sem 
designação específi ca da Companhia, com registro 
perante a JUCESP nº 215.879/21-1 em 14/05/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RS HOLDING
E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº. 35.662.545/0001-48
NIRE Nº. 35.300.545.231
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 23 de abril de 2021, 
recebeu a carta de renúncia da Sra. JOSIANE 
CARVALHO DE ALMEIDA, ao cargo de membro 
efetivo do Conselho de Administração da Companhia, 
com registro perante a JUCESP nº 229.172/21-0 em 
14/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RA COMPANHIA SECURITIZADORA S/A - (Sociedade em Organização)
 Extrato da Ata da Assembleia Geral dos Subscritores para Constituição

Aos 30/09/2020, às 10h, em São Paulo/SP, na Rua Monte Alegre, 838, Torre 03, apartamento 41, Perdizes, CEP: 05014-000, com o objetivo de: (I) constituir a RA Companhia Securitizadora S/A, reuniram-se os 
seguintes subscritores da totalidade de seu capital social, conforme lista de presença de Acionistas: Hay International Investments Llc., CNPJ 37.921.302/0001-02, neste ato representada por seu Diretor Sr. 
Alexandre Zolko, RG 44.353.370-2-SSP/SP e CPF 356.614.548-30, residente e domiciliado em São Paulo/SP; e Alexandre Zolko. Mesa: Alexandre Zolko - Presidente, Rafael Zolko - Secretário. O Sr. Presidente 
declarou instalada a Assembleia, esclarecendo que a mesma tinha por objetivo: (i) a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de RA Companhia Securitizadora S/A, com capital social de R$ 
100.000,00, representado por 100.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal unitário; (II) A Eleição dos Membros do Conselho de Administração e definição da remuneração global dos Con-
selheiros, sendo que os acionistas optaram por manter vagos os cargos até que sei inicie as operações da companhia. (III) eleger o Sr. Alexandre Zolko, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investi-
dores; e o Sr. Rafael Zolko, RG 44.868.056-7 SSP/SP e CPF 373.886.618-32, residente e domiciliado na Rua Monte Alegre, n.º 838, torre 3 apto 41, Perdizes, em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presiden-
te; Os Diretores terão mandato até a realização da AGO que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31/12/2022. Os Diretores ora eleitos farão jus a uma remuneração 
mensal individual equivalente a um salário mínimo nacional, equivalente neste ano a R$ 1.045,00, a ser pago aos Diretores até o fim de seu mandato. Deliberou-se, por fim, sobre o Estatuto Social da Companhia, 
que terá a seguinte redação: ESTATUTO SOCIAL da RA Companhia Securitizadora S/A - Capítulo I - Denominação, Objeto Social, Sede e Duração: Artigo 1º - A Companhia denominar-se-á RA Companhia 
Securitizadora S/A e será regida por este Estatuto, pela Lei 6.404/76, e alterações posteriores, pelas demais legislações aplicáveis às sociedades anônimas e pela Lei 11.076/04. Artigo 2º - A Companhia tem por 
objeto: a) a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos de crédito do agronegócio; (ii) a aquisição e securitização de quais-
quer direitos de crédito imobiliário e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos de crédito imobiliário; (iii) a emissão e a colocação de forma pública ou privada, no mercado financeiro e de capitais, de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio e outros títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios do agronegócio que sejam compatíveis com as suas atividades; (iv) a emissão e a colocação, 
no mercado financeiro, de capitais e de forma privada, de Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros títulos e valores mobiliários lastreados em direitos de crédito imobiliário que sejam compatíveis com as 
suas atividades; (v) a realização de negócios e a prestação de serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos creditórios do agronegócio ou de direitos de crédito imobiliário e emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio, Certificados de Recebíveis Imobiliários ou outros títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios do agronegócio ou em direitos de crédito imobiliário, 
incluindo, mas não se limitando a, digitação de títulos em sistema de mercado de balcão; e administração, recuperação e alienação de direitos de crédito; e (vi) a realização de operações em mercados de deri-
vativos, com a função de proteção de riscos de sua carteira de créditos. § Único: A Companhia não poderá constituir subsidiárias ou participar de outras sociedades ou grupo de sociedades. Artigo 3º - A Com-
panhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 2028, 11º andar, Conjunto 111, Bela Vista. Por deliberação da Diretoria poderão ser criadas filiais ou estabelecimentos em qualquer localidade do 
país ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O Capital social da Companhia é de R$ 100.000,00, representado por 100.000 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º: A Companhia tem o capital social autorizado de até R$ 1.000.000,00, podendo ser emitidas ações ordinárias ou preferenciais, conforme deliberação 
em Assembleia Geral. § 2º: Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 3º: A sociedade por deliberação da Assembleia Geral poderá criar outras classes, e espécies 
de ações. § 4º: As ações são indivisíveis em relação à Companhia, não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação. Artigo 6º - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, outor-
gar opção de compra de ações em favor dos administradores e empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços a sociedade sob o controle da Companhia. Artigo 7º - Com a inscrição do nome do 
Acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas, fica comprovada a respectiva propriedade das ações. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 8º - A Assembleia Geral constitui o órgão deliberativo da Com-
panhia com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-
-se-á ordinariamente até 30 de abril de cada ano civil e, extraordinariamente, nos casos legais, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardadas as prescrições legais. Artigo 10º - Inobstante os demais 
casos previstos no artigo 123 da Lei 6.404/76, a convocação da Assembleia Geral será feita pelo Presidente do Conselho de Administração ou por outro Conselheiro; ou ainda pelos Diretores, em conjunto de 
dois. § Único: Todas as convocações deverão indicar a ordem do dia, explicitando ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. Artigo 11º - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presi-
dente do Conselho de Administração ou qualquer Diretor ou qualquer acionista, que convidará um dos acionistas presentes ou qualquer advogado para secretariar os trabalhos. Artigo 12º - Para comprovar sua 
titularidade, os acionistas deverão apresentar à companhia documento de identificação quando da realização da Assembleia Geral, sendo que serão considerados acionistas aqueles identificados no livro de 
ações da Companhia até o dia da realização da Assembleia Geral, exclusive. § Único: Serão aceitas representações dos acionistas, desde que por procuração específica apresentada no dia da Assembleia 
Geral. Capítulo IV - Administração: Artigo 13º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. § Único: A Assembleia Geral deverá fixar a remuneração dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. Por sua vez, o Conselho de Administração deverá fixar a remuneração da Diretoria. A remuneração pode ser fixada de forma individual para cada administrador ou de 
forma global. Artigo 14º - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação e a operação da sociedade privativas da Diretoria. Artigo 15º - O Conselho de Administração, 
eleito pela Assembleia Geral, será composto de no mínimo 02 membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles seu Presidente, todos com mandato de 03 anos, admitida a reeleição, podendo 
contar com suplentes, conforme definido em Assembleia Geral. Artigo 16º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos “Termos de Posse” la-
vrados no livro de atas do Conselho de Administração próprios, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva posse de seus sucessores. Artigo 17º - Na vacância do cargo de Presidente do Conselho 
de Administração ou Conselheiro o seu substituto provisório será automaticamente investido no seu cargo, no qual permanecerá até a investidura do novo Presidente do Conselho de Administração ou Conse-
lheiro, a ser eleito pela primeira Assembleia Geral que se realizar. Artigo 18º - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente, quando o exigirem os interesses 
sociais. § 1º: As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas quando, convocadas pelo seu Presidente ou outro Conselheiro, a elas comparecer a totalidade de seus membros. § 2º: Das reuniões do 
Conselho de Administração poderão participar os membros da Diretoria se assim for de conveniência do Conselho de Administração, não cabendo porém, aos Diretores o direito de voto. § 3º: As deliberações do 
Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos, cabendo um voto a cada membro. § 4º: Em caso de empate nas votações realizadas pelo Conselho de Administração, a matéria será submetida 
à Assembleia Geral. Artigo 19º - O Conselho de Administração delibera e tem as atribuições de conformidade com a lei, cabendo-lhe ademais: (i) fixar e aprovar os planos de negócios e de investimentos da 
Companhia, propostos pela Diretoria; e (ii) eleger, destituir e substituir os membros da Diretoria, fixando suas atribuições e remuneração. (iii) deliberar sobre o orçamento anual de investimento e demais orça-
mentos bem como sobre as suas respectivas revisões; (iv) deliberar sobre a política de distribuição de dividendos observado o previsto em lei e neste Estatuto; (v) fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, 
a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos, não sendo necessária sua aprovação prévia; (vi) convocar 
a Assembleia Geral quando julgar conveniente, e anualmente, até o dia 30 de abril seguinte ao término do exercício social da Companhia; (vii) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da 
Diretoria; (viii) autorizar, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e (ix) escolher e destituir os auditores independentes. Artigo 
20º - As atas de reuniões do Conselho de Administração serão lavradas em livro próprio. Artigo 21º - A Diretoria será composta de no mínimo 02 e no máximo 05 membros, acionistas ou não, dispensados de 
caução, com as atribuições que lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relação com Investidores e, os demais, Diretores sem designação específica. 
Um mesmo Diretor poderá acumular duas funções caso seja necessário e o Conselho de Administração assim o determine. Artigo 22º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração, 
dentre as pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país, cujo mandato será de 3 (três) anos, permitida a reeleição. § 1º: Na hipótese de vacância do cargo de Presidente da Diretoria ou de Diretor de 
Relações com Investidores, seu substituto será eleito pelo Conselho de Administração e, enquanto não houver esta escolha, o outro Diretor cumulará esta função. § 2º: As situações acima descritas também 
aplicar-se-ão na hipótese de falta, impedimento ou ausência de quaisquer dos dois diretores. Artigo 23º - Os Diretores eleitos serão investidos nos seus cargos mediante termos de posse lavrados no livro de atas 
de reuniões do órgão e permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Artigo 24º - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos e lançadas em livro 
próprio, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Artigo 25º - Nos casos de vacância do cargo de qualquer Diretor, o Conselho de Administração deverá imediatamente designar 
o substituto ou sucessor. Artigo 26º - A Diretoria é o órgão executivo da administração, cabendo-lhe, dentro da orientação traçada pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, assegurar o funcio-
namento regular da Companhia. A Diretoria fica, para esse fim, investida dos mais amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo deliberar sobre quaisquer matérias relacionadas com 
o objeto social, exceto aquelas que, por lei ou por este Estatuto, sejam atribuição de outros órgãos. § Único: A Diretoria possui poderes expressos para (i) contrair empréstimos e financiamentos, quando de seus 
sócios; (ii) definir a política de remuneração dos funcionários e prestadores de serviços da Companhia; (iii) autorizar a emissão e colocação junto ao mercado financeiro e de capitais de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou quaisquer outros valores mobiliários que não dependam de aprovação do Conselho de Administração, devendo, para tanto, tomar todas as medidas 
necessárias para a implementação destas operações; e (iv) firmar os instrumentos necessários para a prestação dos serviços definidos no objeto social da Companhia. Artigo 27º - A Companhia deverá obriga-
toriamente ser representada; (i) por assinaturas conjuntas de 02 (dois) Diretores ou do Diretor caso não tenham sido nomeados dois nomes, individualmente; (ii) por 01 Diretor em conjunto com 01 Procurador da 
Companhia; ou, (iii) por 02 Procuradores da Companhia em conjunto, desde que investidos de poderes específicos. § 1º: A Companhia poderá ser, excepcionalmente, representada por um único Diretor ou um 
único procurador com poderes especiais para praticar atos referentes emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio e Cerificados de Recebíveis Imobiliários e depositários centrais, bem como para 
constituição de garantias em favor da Companhia. § 2º: As procurações mencionadas no caput deste artigo deverão ser outorgadas obrigatoriamente por 02 Diretores, em conjunto. § 3º: Os procuradores “ad 
negocia” serão constituídos por mandato com prazo não superior a um ano, assinado por dois Diretores, no qual serão especificados os poderes outorgados. § 4º: As procurações “ad judicia” poderão ser outor-
gadas por prazo indeterminado, permitida, neste caso, a representação da Companhia em juízo por um procurador agindo isoladamente. § 5º: Na abertura, movimentação ou encerramento de contas de depósi-
tos bancários, a Companhia será representada por dois Diretores agindo em conjunto, ou por um Diretor com um procurador, o qual agirá nos limites do seu mandato, ou por dois procuradores com poderes 
especiais, os quais agirão nos limites de seus mandatos. Capítulo VII - Conselho Fiscal: Artigo 28º - O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente. Artigo 29º - O Conselho Fiscal somente será instala-
do a pedido dos acionistas e possui as competências, responsabilidades e deveres definidos em lei. Artigo 30º - As regras sobre constituição e atribuições do Conselho Fiscal, requisitos, impedimentos, deveres 
e responsabilidades, bem como sobre remuneração, pareceres e representação de seus membros são as estabelecidas no Capítulo XIII da Lei 6.404/76. Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Finan-
ceiras: Artigo 31º - O exercício social irá de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantadas e elaboradas as Demonstrações Financeiras previstas em lei. Artigo 32º - No encerramento do 
exercício, serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por lei, observando-se, quanto à distribuição de resultado apurado, as seguintes regras: (i) Dedução dos prejuízos acumulados e a provisão 
para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, e (ii) Distribuição do lucro líquido do exercício, da seguinte forma: (a) 5% para a constituição de reserva legal, até que ela atinja 20% do capital 
social; (b) 25% do saldo, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, destinado ao pagamento do dividendo obrigatório; e (c) o saldo, se houver, após as destinações supra, terá o destino que lhe for dado 
pela Assembleia Geral. Artigo 33º - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de lucros 
apurados nesses balanços. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá ainda declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 
último balanço anual ou semestral. § Único: Os dividendos distribuídos nos termos deste artigo poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 34º - A Companhia poderá remunerar os acionistas median-
te pagamento de juros sobre capital próprio, na forma e dentro dos limites estabelecidos em lei. § Único: A remuneração paga nos termos deste artigo poderá ser imputada ao dividendo obrigatório. Capítulo IX 
- Liquidação: Artigo 35º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o molde de liquidação e nomear o liquidante que deverá funcionar durante o 
período de liquidação. Capítulo X - Foro: Artigo 36º - Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único competente 
a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceito.” Encerramento: Nada mais a tratar. São Paulo, 
30/09/2020. JUCESP NIRE 3530056188-1 em 22/12/2020.

Escola de Educação Superior São Jorge | CNPJ/MF: 67.973.677/0001-87
Demonstrações Financeiras para o Exercício Findos em 31 de dezembro de 2019 (Em Reais)

 Osmar Basilio - Presidente Donizete Fernandes - Contador CRC 1SP092767/O-3

2019 2018
ATIVO / CIRCULANTE 72.107.879 69.604.448
Caixa e equivalentes de caixa 781.193 1.114.768
Contas a receber 71.049.081 68.183.502
Outros créditos a receber 265.892 295.282
Despesas antecipadas 11.713 10.896

NÃO CIRCULANTE 18.501.127 13.505.339
Realizável a longo prazo 2.245.841 2.453.121
Investimentos - -
Imobilizado 15.893.057 11.052.218
Intangível 362.229 -
TOTAL DO ATIVO 90.609.006 83.109.787

2019 2018
PASSIVO / CIRCULANTE 6.949.269 6.386.556
Fornecedores 2.595.489 2.541.414
Obrigações trabalhistas 2.535.662 2.204.318
Obrigações tributárias 1.565.850 1.434.615

144 -
Outras exigibilidades 252.123 206.209
NÃO CIRCULANTE 20.326.205 14.756.820

20.326.205 14.756.820
PATRIMÔNIO SOCIAL 63.333.532 61.966.412
Patrimônio Social 62.626.946 61.426.105
Superávit do Exercício 706.585 540.307
TOTAL DO PASSIVO 90.609.006 83.109.787

2019 2018
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Receita bruta de serviços prestados 39.601.987 43.994.973
Gratuidades 718.919 2.052.955
TOTAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 40.320.906 46.047.928
(-) Deduções da receita -125.878 -166.824
(-) Gratuidades -718.919 -2.052.955
DEDUÇÕES -844.797 -2.219.779
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 39.476.108 43.828.149
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas trabalhistas -31.514.997 -30.591.953
Despesas gerais e administrativas -16.161.492 -14.003.295
Despesas tributárias -121.492 -62.938
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS -47.797.981 -44.658.187
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.096.059 100.000
RESULTADO FINANCEIRO -67.602 1.270.345
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 706.585 540.307

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado

Escola de Educação Superior São José | CNPJ/MF: 67.973.602/0001-04
Demonstrações Financeiras para o Exercício Findos em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

 Osmar Basilio - Presidente  Donizete Fernandes - Contador - CRC - SP Nº. 1SP092767/O-3

2019 2018
ATIVO / CIRCULANTE 1.139.874 1.161.083
Caixa e equivalentes de caixa 434.906 268.357
Contas a receber 697.455 884.702
Outros créditos a receber 7.513 8.025
NÃO CIRCULANTE 5.140.273 4.170.560
Realizável a Longo Prazo 4.933.528 3.954.483
Investimentos - -
Imobilizado 195.052 200.488
Intangível 11.692 15.590
TOTAL DO ATIVO 6.280.147 5.331.644

2019 2018
PASSIVO / CIRCULANTE 143.664 91.138
Fornecedores 19.287 4.639
Obrigações trabalhistas 85.244 55.910
Obrigações tributárias 39.134 30.588
NÃO CIRCULANTE 147.050 147.050

147.050 147.050
PATRIMÔNIO SOCIAL 5.989.433 5.093.456
Patrimônio Social 5.093.456 3.884.663
Superávit do exercício 895.977 1.208.793
TOTAL DO PASSIVO 6.280.147 5.331.644

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial

2019 2018
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Receita bruta de serviços prestados 2.099.922 2.214.786
Gratuidades 112.871 142.068
TOTAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 2.212.793 2.356.854
(-) Deduções da receita -114.010 -3.078
(-) Gratuidades -112.871 -142.068
DEDUÇÕES -226.881 -145.146
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 1.985.912 2.211.708
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas trabalhistas -593.666 -692.950
Despesas gerais e administrativas -343.028 -347.163
Despesas tributárias -143.023 -7.756
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS -1.079.716 -1.047.869
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - 29.264
RESULTADO FINANCEIRO -10.219 15.691
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 895.977 1.208.793

Demonstração do Resultado

Sociedade Educacional Soibra S/S Ltda | CNPJ/MF: 54.281.373/0001-07
Demonstrações Financeiras para o Exercício Findos em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Osmar basilio - Sócio-administrador 
Donizete fernandes - Contador CRC 1SP092767/O-3

2019 2018

ATIVO / CIRCULANTE 4.019.074 1.110.966

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.490.412 263.873

Contas a receber 2.465.449 560.327

Outros créditos a receber 55.660 281.746

Despesas antecipadas 7.553 5.020

NÃO CIRCULANTE 14.061.121 10.352.045

Realizavel a Longo Prazo 13.706.461 9.918.398

Imobilizado 354.660 433.646

TOTAL DO ATIVO 18.080.194 11.463.010

2019 2018
PASSIVO / CIRCULANTE 5.596.313 1.774.383
Fornecedores 44.389 42.076
Obrigações trabalhistas 346.593 597.920
Obrigações tributárias 221.029 380.519
Outras obrigações 1.077.505 65.092
Parcelamentos Tributarios 656.348 688.777
Empréstimos 3.250.448 -
NÃO CIRCULANTE 6.619.166 3.974.631
Parcelamentos Tributarios 1.995.079 2.568.844
Empréstimos 4.624.088 1.405.788
PATRIMÕNIO LÍQUIDO 5.864.715 5.713.996
Capital Social 200.000 200.000
Lucro/ Prejuizos acumulados 5.664.715 5.513.996
TOTAL DO PASSIVO 18.080.194 11.463.010

Balanços Patrimoniais Balanços Patrimoniais

2019 2018
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Serviços Prestados 8.378.887 11.747.741
Bolsas 1.076.248 2.696.736
TOTAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS     9.455.135 14.444.477
(-) Devoluções e Cancelamentos (13.969,23) (62.880,98)
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (118.188,13) (226.472,80)
(-) Bolsas (1.076.247,72) (2.696.735,86)
DEDUÇÕES -1.208.405 -2.986.090
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 8.246.730 11.458.387
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Trabalhistas (5.327.456) (7.797.016)
Gerais e Administrativas (2.657.736) (3.244.473)
Impostos, taxas e contribuições (99.596) (94.828)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  -8.084.788 -11.136.317
RESULTADO OPERAC. 
ANTES DO RES. FINANC. 161.941 322.071
RESULTADO FINANCEIRO -11.222 12.323
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS IR/CS  150.719 334.393
IRPJ/CSLL SOBRE O LUCRO - (301.992)
LUCRO/(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO         150.719 32.401

Demonstração do Resultado

Leav Participações e Consultoria Ltda 
CNPJ Nª 26.643.057/0001-00 | NIRE 35.230.2897.3-7
Ata de Reunião de Sócios Redução de Capital Social

Data e Local: 21/05/2021, sede da empresa, Rua Ucaiari, nº 266, Alto da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05468-030, 14 hs. Presença: 
Totalidade do capital social. Deliberação: Tendo em vista o excesso de capital social em relação ao objeto bem como a retirada 
de sócios, os sócios decidem, pela redução do capital social, inteiramente integralizado, que passará de R$ 727.600,00 para R$ 
237.600,00 reduzindo-o, portanto, em R$ 490.000,00. Para os efeitos do § 1º, do artigo 1.084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento 
da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, no formato de extrato. O 
montante da presente redução será devolvido, na proporção das participações societárias de cada um dos sócios na sociedade, 
conforme disposto na IN/DREI nº 38, de 02/05/2017, sendo ao sócio Marco Antonio Castaneda no montante de R$ 200.000,00, 
correspondendo a 27,5% do valor da redução do capital, com os imóveis, Matricula nº 134.749, do 18º Ofício de Registro de Imóveis 
desta Capital, constituído em apartamento de nº 92, bloco A, do Condomínio Residencial Rembrandt, na Rua Trajano Reis, nº 137, 
CEP 05541-030, no Subdistrito do Butantã, contribuinte nº 159.291.0499-9, Imóvel matricula nº 134.858, do 18º Ofício de Registro 
de Imóveis desta Capital, constituído em uma vaga de garagem dupla tipo 3, localizada no subsolo do Condomínio Residencial 
Rembrandt, na Rua Trajano Reis, nº 137, no Subdistrito do Butantã, CEP 05541-030, contribuinte n º 159.291.0499-8, imóvel ma-
tricula nº 134.824, do 18º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, constituído em um deposito individual, localizado no subsolo 
do Condomínio Residencial Rembrandt, na Rua Trajano Reis, nº 137, no Subdistrito do Butantã, CEP 05541-030, contribuinte nº 

 Livia Maria Abate Castañeda, no montante 
de R$ 217.500,00, correspondendo a 29,9% do valor da redução do capital, com o imóvel, representados por 75% do imóvel do 
imóvel, Matricula nº 111.477, do 18º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, constituído em um prédio e seu respectivo terreno, 
na Rua Poetiza Colombina, nº 322, Subdistrito do Butantã, CEP 05593-010, contribuinte nº 101.141.0067-4, que se retirará da 
sociedade, a socia Fernanda Sueli Grubisich Cordeiro, no montante de R$ 72.500,00, correspondendo a 9,9% do valor da redução 
do capital, representados por 25% do imóvel do imóvel -Matricula nº 111.477, do 18º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, 
constituído em um prédio e seu respectivo terreno, na Rua Poetiza Colombina, nº 322, Subdistrito do Butantã, CEP 05593-010, 
contribuinte nº 101.141.0067-4), que se retirará da sociedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 21/05/2021. Presidente, 
Marco Antonio Castaneda e Livia Maria Abate Castaneda e para Secretária, Fernanda Sueli Grubisich. 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1013071-35.2017.8.26.0009 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Yoshimi Nakashima EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013071-35.2017.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a YOSHIMI NAKASHIMA, CPF 168.710.888-90, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Comunidade Religiosa João XXIII, alegando em síntese que lhes ajuizou uma ação de
Rescisão Contratual pelo rito Ordinário alegando que foi firmado com o Sr. YOSHIMI NAKASHIMA o denominado
“Contrato de Concessão Onerosa dos Jazigos”, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 191, quadra VIII/8 e
contrato nº 1.306, deixando o réu de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2021. Eu Raquel Barreto de Araújo Oliveira, escrivã judicial, subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014771-81.2019.8.26.0007 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Indenização por Dano Material Requerente: Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel Papelão
e Cortiça do Estado de São Paulo Requerido: Costa Comércio e Assistência Em Refrigeração Ltda. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014771-81.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM REFRIGERAÇÃO LTDA., CNPJ 08.384.727/
0001-21, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO NA FORMA DOBRADA c/ c DANOS MATERIAIS E MORAIS, pelo Procedimento Comum Cível por parte
de Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, objetivando
que seja julgada procedente a presente ação, a fim de condenar a Requerida, para restituir desde logo a quantia
paga no valor de R$ 5.000,00, monetariamente corrigida e acrescidas de juros moratórios, e pelo pagamento das
custas processuais e verbas advocatícias. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2021. 21 e 22/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001423-74.2018.8.26.0348 Classe: Assunto: Monitória - Prestação de
Serviços Requerente: Fefisa Centro Educacional João Ramalho Ltda Requerido: Fernando Felix da Silva EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001423-74.2018.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FERNANDO FELIX DA SILVA, RG 47.357.875-X/S, CPF 409.732.158-79, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Fefisa Centro Educacional João Ramalho Ltda, alegando em síntese: ser credor da quantia de R$
5.935,97, referente ao não pagamento das mensalidades escolares. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, providencie o pagamento da quantia especificada
na inicial devidamente atualizado e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor
da causa ou apresente embargos ao mandado monitório , nos tremos do artigo 701 do CPC, sendo que na hipótese
de cumprimento no prazo, será isento do pagamento de custas processuais e caso não cumpra no prazo e os
embargos não forem opostos, constituir-se-a de pleno direito o titulo executivo judicial, independentemente de
qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Maua, aos o de abril de 2021. 21 e 22/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0009647-81.2021.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Locação de Móvel Exequente: Altura Locação, Comércio e Importação de Andaimes e Equipamentos Ltda Executado:
Amvaz Contrução Civil Eireli EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009647-81.2021.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO
SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AMVAZ CONTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 24.238.516/
0001-37, que ALTURA LOCAÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ANDAMIMES E EQUIPAMENTOS LTDA, lhe
ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação Por Edital, do prazo de quinze dias, para comprovar o
pagamento da quantia exigida (R$ 10.766,24), monetariamente atualizada e acrescida de juros de mora desde a
data em que apurada (abril/2021). Não havendo pagamento naquele prazo, à quantia devida, serão acrescidos
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão
sobre o saldo. Sem o pagamento e independente de nova intimação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1084383-
60.2015.8.26.0100 ( USUC 1031 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER aos Espólios de Benedito Pinto de Gouveia Almeida e de Suzana de Almeida, na pessoa da
inventariante:Regina Sueli Almeida Gottlieb, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ângela da Silva, Antônio Camilo da Silva,
Delma Aparecida da Silva, Dilma Angela da Silva e Edilúcia Antonia da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Ferrucio Sandoli, 165 (antiga Rua Ibitinga), Americanópolis, São
Paulo-SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 172.117.0071-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de novembro de 2020. 21 e 22/05

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1065935-39.2015.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza de Direito 
da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Vital Fogaça Balboni, CPF 542.927.518-20, que Banco Santander 
(Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como coexecutados ABS Consulting Ltda e outros, 
para cobrança de R$ 373.324,80 (dez/2014), referente ao saldo devedor do Contrato de Cédula de Credito Bancário - 
Empréstimo - Capital de Giro nº 300000010830, cadastrado internamente como operação nº 2174000010830300151. 
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito, atualizado ou 
em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos 

do Lago, CPF 202.747.778-00, da penhora efetuada online em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores de 
R$ 1.020,21, R$ 2,65, R$ 2.539,47 e R$ 0,31, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de 

ISEC SECURITIZADORA S.A
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

(sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, a partir de 01/09/2017)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 23ª E 24ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.(“Agente Fiduciário”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de 
Titulares de CRI, à realizar-se no dia 09 de junho de 2021 às 14h00, de modo exclusivamente digital, através da 
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos 
termos deste edital, a fi m de nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI 
(“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Avaliar o pedido apresentado pela Devedora 
à Securitizadora em 30 de abril de 2021, para: (i) dispensar o cumprimento de obrigações de natureza pecuniárias 
e não pecuniárias em atraso, sem que isso acarrete qualquer penalidade prevista nos Documentos da Operação; (ii) 
aprovação da recompra facultativa da totalidade dos Créditos Imobiliários Loteamento (“Recompra Facultativa”), com o 
resgate antecipado das Debêntures e consequentemente dos CRI, na forma estabelecida na cláusula 7.4 do Contrato de 
Cessão, com a dispensa do pagamento dos encargos e Multa Indenizatória previstos, de modo que haja a retrocessão dos 
Créditos Imobiliários aos Cedentes em até 15 (quinze) dias úteis contados da realização da Assembleia; (iii) em razão 
da Recompra Facultativa, aprovar que a Emissora após o recebimento do Valor da Recompra Facultativa, realize dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos, o Resgate Antecipado dos CRI, da seguinte forma: (1) com os recursos provenientes 
da Recompra Facultativa realizar o Resgate Antecipado Total dos CRI da 23ª Série (“CRI Seniores”); e (2) por meio de 
dação em pagamento realize o resgate antecipado total dos CRI da 24ª Série (“CRI Subordinado”); (iv) Após o Resgate 
Antecipado dos CRI, na forma estabelecido no item (ii), aprovar que a Emissora promova a devolução de quaisquer valores 
que sobejarem na Conta Centralizadora dos CRI, descontadas eventuais despesas decorrentes do Patrimônio Separado; 
(v) Caso aprovada a Recompra Facultativa na forma estabelecida no item (ii), sustar os efeitos previstos nos Documentos 
da Operação pelo não atendimento da Reserva Mínimo no Fundo de Reserva durante o período de convocação desta 
Assembleia; e b) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI 
acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento, incluindo, mas não se limitando, a celebração 
de eventuais aditamentos. A Securitizadora informa que o material necessário para embasar a deliberação dos Titulares 
dos CRI estará disponível no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br e no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora 
deixa registrado que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRI que 
representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação, em segunda convocação, com qualquer número, e 
o quórum de deliberação é de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação, nos termos da cláusula 12.8.1 
do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de forma 
presencial ou de envio de instrução de voto, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares 
dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestão@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@
isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes 
da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início de realização da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e 
documentos que comprovem a representação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração 
com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN 
CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 20 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A

21 e 22/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015317-39.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
KLEBER SOARES CORREIA, Brasileiro, Solteiro, Motorista, CPF 347.858.958-45, com endereço à Rua Artur Cadore, 04, Vila Carmosina, 
CEP 08295-190, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, 
alegando em síntese: lhe ajuizou Execução de Título Extrajudicial, no valor de R$ 80.899,47 (atualizado até 0/07/2019) referente ao saldo 

30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. No silêncio, o executado 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de dezembro de 2020.                                               B 20 e 21/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1027721-48.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc.Faz 
saber a Carlos Eduardo Rodrigues Nogueira de Paiva CPF 286.425.928-18, que Sebastião José da Rocha ajuizou ação de 
execução, para cobrança de R$ 12.809,31 (set/16), referente à locação do imóvel comercial à Av. Imirim 4446, Vila Nova 
Cachoeirinha, São Paulo/SP. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo 
supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em15 dias, 
podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, 
sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia 
da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2021.                                       [21,24] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003384-49.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) RENATA SILVA DO VALE, Brasileiro, Casada, Operadora de Caixa, RG 45.959.534-9, CPF 377.199.768-27, com 
endereço à Rua Domingos Antonio Raiol, 42, Casa 01, Parque Cruzeiro do Sul (Vila Formosa), CEP 03383-010, São Paulo - SP que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Colégio Marco Paulista. Encontrandose o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2021.                           B 21 e 22/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001716-21.2021.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DAS DORES 
FEITOSA ME, CNPJ 12.723.756/0001-48, , que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Banco Bradesco S/A, 
objetivando o cumprimento da Sentença proferida nos autos principais sob o n° 1009618-47.8.26.0004, em que declarou constituído, de pleno 
direito, o titulo executivo judicial, consistente em R$ 88.149,92, acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, correção monetária, convertendo-se 
o mandado inicial em mandado executivo. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 

edital, pague a quantia de 161.311,67 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 

Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 

Mais Wat Projetos SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 28.000.005/0001-33  –  NIRE 35.235.030.871

Ata de Reunião de Quotistas realizada em 07 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às 11 (onze) horas, na sede da Mais Wat Projetos SPE Ltda., localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 17º andar, conjunto 172 sala 03, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 28.000.005/0001-33, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
NIRE nº 35.235.030.871, neste ato representada nos termos de seu contrato social (“Sociedade”). 2. Presença: Presentes os Quotistas representado a 
totalidade do capital social da Sociedade, a saber: South Energy Holdings, LLC, sociedade devidamente existente e organizada de acordo com as Leis 
do Estado da Flórida, Estados Unidos da América, com sede em 21500 Biscayne Blvd, suite 700, Aventura, FL 33180, Estados Unidos da América, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 27.724.853/0001-22, neste ato representada por seu por seu procurador Filip Vaidergorn Strul, brasileiro, divorciado, administra-
dor de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.649.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.358.998-02, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Alberto Cardoso de Melo Neto, nº 110, Jardim Paulistano, CEP: 01455-100; Winkel Consultoria e 
Participações S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar,
conjunto 172 - sala 01, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.687.284/0001-00 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.455.762, neste ato representada por seus administradores: (i) Marko Jovovic, norte americano, casado, empresário, 
portador do RNE nº V477272-L, inscrito no CPF sob o nº 231.972.368-40, e (ii) Paulo Souza Queiroz Figueiredo, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 38.547.300-X, inscrito no CPF sob o nº 353.001.308-00, ambos com endereço profissional na Rua Doutor Renato Paes
de Barros, 750, 17º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001; Claudia Rocha Bordon, brasileira, viúva, economista, portadora da cédula de 
identidade RG nº 20.549.521-7, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 489.763.770-87, residente e domiciliada na Cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº 215, casa 08, bairro Chácara Recreio Gramado, CEP 13101-665 e Gabriel Rocha Affonso Ferreira, brasileiro, 
casado sob o regime da separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 43.477.571-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 370.619.988-22, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Três Irmãos, nº 683, apartamento 13, Vila Progredior,
CEP 05615-190. 3. Ordem do Dia: i. Nos termos do artigo 5ª do Contrato Social da Sociedade, (i) analisar as contas dos administradores referente ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a distribuição dos lucros apurados no exercício social de 2020; (iii) deliberar sobre
a redução do capital social da sociedade; (iv) analisar e aprovar as proporções dos impostos do sócio South Energy Holdings LLC. 4. Composição da Mesa: 
Presidente: Henrique Carneiro Ferreira; e Secretário: César Augusto Gogora de Paulo. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, o PRESIDENTE fez a leitura dos 
documentos mencionados na ordem do dia, os quais foram colocados à disposição de todos os sócios e, efetivadas a discussão e a votação, os Sócios, por 
unanimidade de votos e sem ressalvas ou restrições, aprovaram: i. As demonstrações financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, com balancete especialmente levantado para formalização da distribuição dos lucros, bem como as contas dos administrado-
res, as demais demonstrações preparadas pelos administradores da Sociedade e o resultado econômico apurado no referido exercício social. ii. Distribuir, 
desproporcionalmente, nos termos do Artigo 18, §2º do Contrato Social da Sociedade o lucro líquido apurado de R$ 2.046.669,24 (dois milhões, quarenta
e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), da seguinte forma: a. R$ 867.450,75 (oitocentos e sessenta e sete mil, quatro-
centos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) ao sócio South Energy Holdings, LLC.; b. R$ 1.023.997,22 (um milhão, vinte e três mil, novecentos e
noventa e sete reais e vinte e dois centavos) à sócia Winkel Consultoria e Participações S.A., dos quais R$ 515.573,07 (quinhentos e quinze mil, quinhen-
tos e setenta e três reais e sete centavos) já foram recebidos por esta; c. R$ 92.098,80 (noventa e dois mil, noventa e oito reais e oitenta centavos) à sócia 
Cláudia Rocha Bordon; d. R$ 63.122,47 (sessenta e três mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) ao sócio Gabriel Rocha Affonso Ferreira,
dos quais R$ 58.384,10 (cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) já foram recebidos pelo sócio; Consoante artigo 4º do 
contrato social da Sociedade, a redução do capital social, no montante de R$ 2.380.120,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil e cento e vinte reais),
nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da
Sociedade, de modo que, o capital social, que atualmente é de R$ 4.760.240,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta mil e duzentos e quarenta reais),
passará a ser de R$ 2.380.120,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil e cento e vinte reais). Para os fins do disposto no artigo 1.084 do Código Civil, a
redução do capital social se dará pela restituição do valor das quotas aos sócios. iii. Dos pagamentos de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e contri-
buição social sobre o lucro líquido (CSLL) durante o ano de 2020: a. Em relação aos tributos Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) recolhidos pela Sociedade no exercício de 2020, no valor total de R$ 564.407,01 (quinhentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e sete reais e um centavo), a sócia South Energy Holdings, LLC receberá uma alocação de R$ 417.387,47 (quatrocentos e dezessete mil, tre-
zentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme descrito abaixo: i. O valor de R$ 301.839,65 (trezentos e um mil, oitocentos e trinta e
nove reais e sessenta e cinco centavos) relativos ao IRPJ pago no exercício de 2020, correspondente a participação de 75,31% até julho de 2020 e 71,09%
o restante do exercício, da South Energy Holdings, LLC; ii. O valor de R$ 115.547,81 (cento e quinze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e 
um centavos) relativos a CSLL pago no exercício de 2020, correspondente a participação de 75,31% até julho de 2020 e 71,09% o restante do exercício,
da South Energy Holdings, LLC; 6. Encerramento: Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de
interesse social. Não existindo manifestações, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que
se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada em 03 (três) vias, por todos os Sócios presentes, os quais representam a totalidade do capital social, por mim
Secretário e pelo Presidente. Mesa: Henrique Carneiro Ferreira - Presidente e César Augusto Gogora de Paulo - Secretário. São Paulo, 7 de maio de 2021.
Mesa: Henrique Carneiro Ferreira - Presidente; César Augusto Gogora de Paulo - Secretário. Sócios Presentes: South Energy Holdings, LLC; Winkel 
Consultoria e Participações S.A.; Claudia Rocha Bordon; e Gabriel Rocha Affonso Ferreira.

CNPJ/MF Nº 20.220.473/0001-01 - NIRE Nº 35.300.465.199

-

 Presente os acionistas representando a totalidade do capital social, tendo sido 

Ferraz de Campos. 
-

bleia Geral Extraordinária a matéria constante da ordem do dia. A acionista examinou, deliberou e aprovou 

presentes.  Felipe Vicchiato. -

28.04.2021.  nº 215.823/21-7 em sessão de 13/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IGUAÇU CELULOSE, PAPEL S/A
CNPJ/MF 81.304.727/0001-64  -  NIRE 4130001022-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Iguaçu Celulose, Papel S/A, para  se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO e AGE) a ser realizada às 9h00, do dia 31/
05/2021, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel, 635, CIC, Curitiba/
PR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
Em AGO:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) destinação do resultado do exercício
de 2020; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da companhia; (iv) Fixar o
montante da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da companhia;
Em AGE:
(i) Autorização de alienação das quotas (100%) que a Companhia possui na Imaribo Florestal
Ltda. para a sua controladora Imaribo S/A - Indústria e Comércio. (ii) Assuntos Gerais.
Curitiba, 18 de maio de 2021.

Diretor Superintendente
 Felipe Cavalcanti

IMARIBO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77  -  NIRE: 4130001199-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Imaribo S/A - Indústria e Comércio , para  se
reunirem em Assembleia Geral  Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE)  a ser realizada às
09h30, do dia 31/05/2021, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel,
635, CIC, Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
EM AGO:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social da companhia encerrado em 31/12/2020; (ii) Destinação do resultado do exercício
de 2020; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Fixar o montante
da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da companhia;
Em AGE:
(i) Autorização de compra de 100% das quotas da sociedade Imaribo Florestal Ltda. dos sócios
Nórdica Veículos S/A e Iguaçu Celulose, Papel S/A;
(ii) Aumento de capital na Companhia com subscrição de ações e integralização com as ações
da Iguaçu Celulose, Papel S/A, passando esta a ser subsidiária integral da Companhia; (iii)
Assuntos Gerais. Curitiba, 18 de maio de 2021.

Diretor Superintendente - Paulo Roberto Pizani

NÓRDICA VEÍCULOS S/A
CNPJ/MF: 77.997.187/0001-74  -  NIRE: 41300004218

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Nórdica Veículos S/A, para  se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), a ser realizada às 08h30, do dia 31/05/2021,
na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel, 795, CIC, Curitiba/PR, a fim de
deliberarem sobre as seguintes matérias:
Em AGO:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) destinação do resultado do exercício
de 2020; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da companhia; (iv) Fixar o
montante da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da companhia;
Em AGE:
(i) Autorização de alienação das quotas (100%) que a Companhia possui na Imaribo Florestal
Ltda. para a sua controladora Imaribo S/A - Indústria e Comércio. (ii) Assuntos Gerais.

Curitiba, 18 de maio de 2021.
Diretor Superintendente
 Paulo Roberto Pizani.

Leilão de Livros - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de Livros,
CDs e Numismática, edital 19526
nos dias 22/05 às 13 horas, 24 e
25/05 às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br -SP/SP
( 1 1 ) 9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com.

Leilão de Arte Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
Oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 20126 nos dias 26/05 às 19
horas e 29/05 às 13 horas.
WWW.gmleiloes.com.br – SP/SP
( 1 1 ) 9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com

Alarmes
Cerca Elétrica

Manutenção
Pronta Resposta

Controle de acesso
Monitoramento 24hrs

Câmeras de Segurança
godoyseguranca2015@gmail.com

Contato
(11) 3294.8920
(11) 94033.9915
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Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A.
CNPJ/MF nº 20.541.127/0001-25

Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais

“As Demonstrações Financeiras na íntegra e Parecer dos Auditores
Independentes da Approach Auditores Independentes S/S, sem

ressalvas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.”

Composição da Diretoria

Diretor Presidente
Paulo Tessari Coutinho

Contador
Claudio Berloffa Junior - CRC/SP nº 1SP216.997/O-8

Diretor de Operações
Eduardo de Queiroz Galvão

Ativo Nota Explicativa 2020 2019
Circulante

Contas a Receber e Outros Recebíveis 7 2.741 2.736
Adiantamentos a fornecedores - 3
Crédito tributário 8 114 -

Total do ativo circulante 2.855 2.739
Não circulante

Imobilizado 9 12 16
Intangível 10 153.777 155.026

Total do ativo não circulante 153.789 155.042

Total do ativo 156.644 157.781

Passivo e patrimônio líquido Nota Explicativa 2020 2019
Circulante

Fornecedores 11 53.409 53.388
Obrigações Trabalhistas - 43
Obrigações fiscais 1 2
Outras Contas a Pagar 13 19.639 18.774

Total do passivo circulante 73.049 72.207
Não circulante

Partes Relacionadas 12 22.503 22.981
Provisões para contingências 14 19.733 20.420

Total do passivo não circulante 42.236 43.401
Patrimônio líquido

Capital Subscrito 15 221.000 221.000
Capital a Integralizar  (66.000)  (66.000)
Prejuizo Acumulado  (113.641)  (112.827)

Total do patrimônio líquido 41.359 42.173
Total do passivo e patrimônio líquido 156.644 157.781

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

Operações continuadas Nota Explicativa 2020 2019
Operações continuadas
Receita Operacional Líquida  (27) 2.750
Custo dos Serviços Prestados -  (14)
Lucro / Prejuízo Bruto 16  (27) 2.736
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas / Receitas Administrativas 17 262  (4.056)
Outras Receitas Operacionais  (1.046)  (131)
Prejuízo Antes das Receitas e
Despesas Financeiras  (811)  (1.451)

Receitas Financeiras 18 2 7
Despesas Financeiras 18  (5)  (41)
Receitas e Despesas Financeiras Líquidas  (3)  (34)
Prejuízo do Exercício (814)  (1.485)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais

Capital
Capital A inte- Prejuízos

Subscrito gralizar  Acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2018 221.000  (66.000)  (111.342) 43.658
Prejuízo do exercício - -  (1.485)  (1.485)
Em 31 de dezembro de 2019 221.000  (66.000)  (112.827) 42.173
Prejuízo do exercício - -  (814)  (814)
Em 31 de dezembro de 2020 221.000  (66.000)  (113.641) 41.359

Demonstrações dos resultados abrangentes
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais

2020 2019
Parcela dos Outros Resultados Abrangentes de
Empresas Investidas Reconhecidas por Meio do
Método de Equivalência Patrimonial

Prejuízo do exercício  (814)  (1.485)
Outros Resultados Abrangentes
Prejuízo do exercício  (814)  (1.485)

Demonstrações do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultado do Exercício  (814)  (1.485)
Resultado na venda de imobilizado e intangível 1.362 571
Provisão para Contingências  (687) 113
Depreciação e Amortização 6 179

 (133)  (622)
Aumento (Redução) dos ativos operacionais

Clientes  (5)  (1.006)
Outros Créditos  (111) -

 (116)  (1.006)
Aumento (Redução) dos passivos operacionais

Fornecedores 21 659
Obrigações Trabalhistas  (43) -
Obrigações Fiscais  (1)  (154)
Adiantamento a Clientes -  (18)
Outras Contas a Pagar 865 1.871

842 2.358
Caixa líquido consumido pelas atividades
operacionais 593 730

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado  (113) -
Intangível  (1.249) -

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  (769) 730
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Partes Relacionadas 769  (730)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 769  (730)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes
de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa

Palalua Participações S/A.
C.N.P.J. 31.334.235/0001-43

Demonstrações Financeiras - Encerradas em 31 de Dezembro de 2.019 e Dezembro 2.020 - (expressas em reais)
Balanços Patrimoniais / ATIVO 2.019 2.020
Caixa e Bancos  373.378,49  1.165.658,30
Palalua-GSI  7.576,00  3.517.846,83
Adiantamentos  51.049,89  433.961,12
Circulante  432.004,38  5.117.466,25
Investimentos  6.212.444,00  54.610.101,13
Imobilizado  905.466,96  905.466,96
Não Circulante  7.117.910,96  55.515.568,09
Total do Ativo  7.549.915,34  60.633.034,34
Balanços Patrimoniais / PASSIVO 2.019 2020
Obrigações Fiscais  -  15.962,36
Contas a Pagar  6.129.583,53  5.946.995,24
Imposto de Renda / Contribuição Social  -  374,81
Circulante  6.129.583,53  5.963.332,41
Empréstimos Bancários - 20.000.000,00
Não Circulante  -  20.000.000,00
Capital Social  10.000,00  20.674.749,33
Reservas de Capital  -  1.000,00
Reserva de Lucros -  3.945.687,90
Reserva de Retenção de Lucros -  10.048.264,70
Lucros (Prejuízos) Exercícios Anteriores  367.482,21  -
Lucros Distribuídos  (367.482,21)  -
Lucro (Prejuízo) do Exercício  1.890.331,81  -
Lucro Distribuído no Próprio Ano  (480.000,00)  -
Patrimônio Líquido  1.420.331,81  34.669.701,93
Total do Passivo  7.549.915,34  60.633.034,34

Demonstração das Mutações Reservas Reservas Reserva Total Lucros Total Patrimônio
do Patrimônio Líquido Capital de Capital de Lucros Retenção Lucros Acumulados Líquido
Capital  10.000,00 - - - -  10.000,00
Lucro/Prejuizo do Exercício - - - - 367.482,21  367.482,21
Lucros Distribuídos - - - -  (367.482,21)  (367.482,21)
Saldo em 31.12.18 - R$  10.000,00  -  -  - -  10.000,00
Lucro/Prejuizo do Exercício - - - -  1.890.331,81  1.890.331,81
Lucros Distribuídos - - - -  (480.000,00)  (480.000,00)
Saldo em 31.12.19 - R$  10.000,00  -  -  -  1.410.331,81  1.420.331,81
Aumento de Capital  20.664.749,33 - - - -  20.664.749,33
Emissão de Bônus de Subscrição -  1.000,00 - - -  1.000,00
Lucros Distribuídos - - - - (568.672,21)  (568.672,21)
Lucro/Prejuizo do Exercício - - - - 13.152.293,00  13.152.293,00
Reserva de Lucros - -  3.945.687,90 -  (3.945.687,90)  -
Transferência para Reserva Retenção de Lucros - - - 10.048.264,70  (10.048.264,70)  -
Saldo em 31.12.20 - R$  20.674.749,33  1.000,00  3.945.687,90  10.048.264,70  -  34.669.701,93
Demonstração do Fluxo de Caixa - Exercícios Findos em 2.019 e 2.020

2.019 2.020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido  1.890.331,81  13.152.293,00
(Aumento)/Redução em Outros
Adiantamentos  (36.513,07)  (3.893.182,06)

Aumento/(Redução) em Impostos a Recolher  -  15.962,36
Aumento/(Redução) em Outras Contas a
Pagar  4.706.469,18  (483.738,91)

Aumento / (Redução) em Imposto de
Renda e Contribuição Social -  374,81
Dividendos Distribuídos  (480.000,00)  (568.672,21)
 Disponibilidades Líquidas Geradas
pelas Atividades Operacionais  6.080.287,92  8.223.036,99

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Investimentos  (5.412.244,00) (48.397.657,13)

 Disponibilidades Líquidas Aplicadas
nas Atividades de Investimentos  (5.412.244,00) (48.397.657,13)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital  -  20.665.749,33
Empréstimos de Acionistas  (294.665,43)  301.150,62
Empréstimos Bancários -  20.000.000,00
 Disponibilidades Líquidas Geradas
pelas Atividades de Financiamentos  (294.665,43)  40.966.899,95

Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalente de Caixa  373.378,49  792.279,81

Demonstração da Variação do Caixa e
Equivalente de Caixa

No Início do Período  -  373.378,49
No Fim do Período  373.378,49  1.165.658,30
Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalente de Caixa  373.378,49  792.279,81

Antonio Luiz Junqueira de Almeida - Diretor - C.P.F. 116.917.608-97 Roberto Sobreira de Oliveira - Contador CRC: 1SP195.425/O-3 - CPF: 061.385.658-94

Demonstração de Resultado Exercícios Findos em 2.019 e 2.020
2.019 2.020

Receitas Operacionais  2.003.037,80  14.130.980,70
Receita Operacional Bruta  2.003.037,80  14.130.980,70
Receita Operacional Líquida  2.003.037,80  14.130.980,70
Lucro Bruto  2.003.037,80  14.130.980,70
 Despesas Administrativas  (31.421,45)  (449.611,64)
Despesas Operacionais  (31.421,45)  (449.611,64)
 Receita (Despesa) Financeira Líquida  (81.284,54)  (128.801,25)
Outras Receitas Operacionais  (81.284,54)  (128.801,25)
Lucro (Prejuízo) Operacional  1.890.331,81  13.552.567,81
Resultado não Operacional -  (399.900,00)
Lucro (Prejuízo) Líquido Antes dos
Impostos  1.890.331,81  13.152.667,81

Imposto de Renda/Contribuição Social  -  (374,81)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  1.890.331,81  13.152.293,00
Lucro (Prejuízo) por Quota / Ação  189,03  10,43

Notas explicativas às demonstrações contábeis para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2.019 e 2.020 (expressas em reais).

1. Contexto Operacional: A Sociedade tem por objeto social a participa-
ção em quaisquer outras sociedades como sócia, acionista ou quotista.2.
Apresentação das demonstrações contábeis: as presentes demonstra-
ções estão expressas em reais e foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº
6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638/07, de
28 de dezembro de 2.007). 3. Sumário das principais práticas
contábeis: a-) Competência: O regime de competência é observado para
registrar as receitas e despesas do exercício. b-) Demais ativos e realizá-
veis a longo prazo: Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo pra-
zo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quan-

do aplicável, atualização monetária. c-) Investimentos: São registrados
pelo método da equivalência patrimonial. d-) Imobilizado: É registrado ao
custo de aquisição. e-) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo
prazo: Os demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando
aplicável dos respectivos encargos e variações monetárias. e-) Apuração
do resultado: O resultado é apurado pelo regime contábil da competência.
f-) Lucro por ação: O lucro por ação foi calculado com base no número de
ações na data do balanço.4. Patrimônio Líquido: a-) Capital social: A em-
presa foi transformada em uma sociedade anônima em 2.020 e o seu capi-
tal social em 31 de dezembro de 2.020 está representado por 1.260.474
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e
integralizadas.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)

REC 2017 Empreendimentos e Participações X S.A.
CNPJ: 29.214.941/0001-00

Demonstrações Financeiras

Ativo Nota explicativa 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  6  1
Total do ativo circulante  6  1
Não circulante
Investimentos em coligadas 6  160.237  73.968
Total do ativo não circulante  160.237  73.968
Total do ativo  160.243  73.969

Passivo Nota explicativa 2020 2019
Circulante
Fornecedores  1  1
Total do passivo circulante  1  1
Patrimônio líquido
Capital social 8 (i)  89.020  -
Adiantamento para futuro aumento de capital 8 (ii)  129.230 74.110
Prejuízos acumulados  (58.008)  (142)
Total do patrimônio líquido  160.242  73.968
Total do passivo e do patrimônio líquido  160.243  73.969

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)

Despesas operacionais Nota explicativa 2020 2019
Gerais e administrativas 10  (55)  (44)
Resultado de equivalência patrimonial 6  (130)  (2)
Perda em controlada em conjunto 6  (57.681)  -
Prejuízo do exercício  (57.866)  (46)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

Adiantamento Pre- Total do
para futuro juízos Patri-

Notas Capital  aumento acumu- mônio
explicativas social de capital lados líquido

Saldo 31/12/2018  -  100  (96)  4
Adiantamento para futuro
aumento de capital 8  -  74.010 - 74.010

Prejuízo do exercício  -  -  (46)  (46)
Saldo 31/12/2019(Não auditado)  -  74.110  (142)  73.968
Adiantamento para futuro
aumento de capital 8  -  144.140  - 144.140

Aumento de capital social 9  89.020  (89.020)  - 0
Prejuízo do exercício  - -  (57.866)  (57.866)
Saldo 31/12/2020  89.020  129.230  (58.008) 160.242

REC 2017 Empreendimentos e Participações X S.A.

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ronoaldo Figueredo Delgado
CRC: 1SP-257949/O-0

Jefferson Baptista Tagliapietra
Diretor - CPF: 103.944.718-06

A Diretoria
Anderson Santos Guimarães - CRC SP 297917/O-0

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

SISGRAPH Ltda.
CNPJ/MF nº 54.512.587/0001-47

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 - Valores expressos em milhares de reais (R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de CaixaDemonstração dos Resultados
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 17.639 21.218
Ajustes para reconciliar o lucro dos exercícios com os 
 recursos provenientes com atividades operacionais
Depreciação e amortização  (1.042) 1.734
Perda (reversão) estimada 
 em crédito de liquidação duvidosa 35 368
Resultado equivalência patrimonial  (17.271) (7.465)
 (639) 15.855
Variação em ativos e passivos operacionais
Redução (aumento) em contas a receber (2.926) (3.383)
Redução (aumento) em impostos a recuperar 275 2.168
Redução (aumento) em 
 outros ativos circulantes e não circulantes (780) (142)
(Redução) aumento em fornecedores 1.746 (3.190)
(Redução) aumento em impostos a recolher 2.515 (3.055)
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas 1.930 156
(Redução) aumento em arrendamentos a pagar 300 6.228
(Redução) aumento em adiantamento de clientes 1.348 129
 4.408 (1.089)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 3.769 14.766
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativos imobilizados (1.938) (7.512)
Aquisições de participações societárias (10) (1.109)
Caixa líquido consumido 
 nas atividades de investimentos (1.948) (8.621)
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.821 6.145
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 40.860 34.715
No fi m do exercício 42.681 40.860
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.821 6.145

 2020 2019
Receita líquida dos serviços prestados 66.517 65.982
Custos dos serviços prestados (41.141) (33.975)
Lucro bruto 25.376 32.007
Despesas
Administrativas (7.752) (7.937)
Comerciais (8.866) (7.072)
Outras (6.444) (1.027)
 (23.062) (16.036)
Outras receitas
Resultado de equivalência patrimonial 17.271 7.465
 17.271 7.465
Lucro antes do resultado 
 fi nanceiro e dos impostos 19.585 23.436
Resultado fi nanceiro líquido 494 2.360
Lucro antes dos impostos 20.079 25.796
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (2.440) (4.578)
Lucro líquido do exercício 17.639 21.218

Descrição Capital social Ajuste de avaliação patrimonial Reservas de capital Reservas de lucros Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.518 (46) 185.617 96.168 310.257
Resultado do exercício - - - 21.218 21.218
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.518 (46) 185.617 117.386 331.475
Resultado do exercício - - - 17.639 17.639
Saldos em 31 de dezembro de 2020 28.518 (46) 185.617 135.025 349.114

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Ativo/Circulante 65.127 60.472
Caixa e equivalentes de caixa 42.681 40.860
Contas a receber 8.635 5.744
Impostos a recuperar 13.355 13.630
Outros ativos circulantes 456 238
Não circulante 307.194 286.371
Outros ativos não circulantes 921 371
Investimento 103.129 85.836
Imobilizado 3.494 1.030
Intangível 199.650 199.134
Total 372.321 346.843
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 16.903 10.336
Fornecedores 4.614 2.868
Obrigações tributárias 3.492 977
Obrigações trabalhistas 5.418 3.488
Arrendamentos a pagar 224 1.196
Adiantamento de clientes 3.155 1.807
Não circulante 6.304 5.032
Arrendamentos a pagar 6.304 5.032
Patrimônio líquido 349.114 331.475
Capital social 28.518 28.518
Ajuste de avaliação patrimonial (46) (46)
Reserva de capital 185.617 185.617
Reservas de lucros 135.025 117.386
Total 372.321 346.843

Demonstração dos Resultados Abrangentes
 2020 2019
Lucro líquido do exercício 17.639 21.218
Total do resultado abrangente do exercício 17.639 21.218

Leilão de Arte Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
Oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 20126 nos dias 26/05 às 19
horas e 29/05 às 13 horas.
WWW.gmleiloes.com.br – SP/SP
( 1 1 ) 9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com

Leilão de Livros - Gustavo
Augusto Magalhães  (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de Livros,
CDs e Numismática, edital 19526
nos dias 22/05 às 13 horas, 24 e
25/05 às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br  -SP/SP
( 1 1 ) 9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com.

Gada 10 Brasil Participações Ltda.
CNPJ 37.092.255/0001-31 - NIRE 35.236.008.748

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 19.05.2021
Data, Hora, Local: 19.05.2021, às 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 17º andar, conjunto E-173, 
parte, São Paulo/SP. Convocação:  Dispensada. Presença: Totalidade do capital social.  Mesa: Presidente: David Ades, 
Secretária: Tatiane F. Cohen B. Bernstein. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 6.000.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 6.000.000 quotas do Capital Social, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 6.000.000 quotas de propriedade da sócia Gada 10 BR, LLC. 2. Autorizar os 
administradores a assinar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos em razão da redução de 
capital, assim como a publicar esta ata, contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fi ns prescritos no artigo 
1.084 e seus parágrafos do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo 
valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 19.05.2021. Mesa: David Ades - Presidente; Tatiane F. Cohen 
B. Bernstein - Secretária. Sócios: Gada 10 BR, LLC - David Ades - Administrador.

ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 13.140.088/0001-99 - NIRE 35.300.469.844

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Acesso Soluções de Pagamento S.A. convoca seus acionistas a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de maio de 2021, às 
17 horas, por meio de videoconferência (conforme link a ser enviado por e-mail a cada um dos 
acionistas), a fim de deliberar sobre o cancelamento do Primeiro Plano de Outorga de Opções de 
Ações da Companhia, aprovado em 23 de maio de 2018, e do Segundo Plano para Outorga de 
Opções da Ações da Companhia, aprovado em 03 de junho de 2020. A documentação relativa às 
matérias da ordem do dia está à disposição dos acionistas na sede da Companhia e, tendo em 
vista a situação de pandemia, a documentação em questão também poderá ser enviada por e-mail, 
mediante solicitação dos acionistas.                                                                   (20, 21 e 22/05/2021)

MOINHO PROGRESSO SA
CNPJ N. 60.866.688/0001-19

Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 31 maio de 2021
O Conselho de Administração da Moinho Progresso S/A convida os Srs. (as) acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, nos termos do artigo 132 da Lei 6404/76, em sua sede social à Rua Emílio Goeldi n. 95, às 11 horas do dia 31 

em 31/12/2020; deliberar valor total anual para remuneração dos administradores da companhia nos termos do artigo 8o, 

FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 4ª VARA CÍVEL
Rua Jericó s/n - sala C - Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 3815-1014 - São
Paulo-SP - E-mail: pinheiros4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 0005273-63.2019.8.26.0011. A  MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. VANESSA BANNITZ
BACCALA DA ROCHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAMILA DE SOUZA
VALDIVIA, brasileira, solteira, empresária, RG nº 34.202485-1, CPF nº 322.730.208-05
e PROCARTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ nº 65.699.704/0001-40 que
lhes foi proposta uma ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSONALI-
DADE JURÍDICA por parte de 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO
LTDA.,  para sua inclusão no pólo passivo da EXECUÇÃO (proc. nº 1129698-
14.2015.8.26.0100) para recebimentode R$27.788,37(novembro/2015). Encontrando-
se os réus em lugar incerto e não sabido, foideterminada a CITAÇÃO por EDITAL para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, APRESENTEM MANIFESTAÇÃO  e requerimento
de eventuais provas, nos termos dos art. 133, § 2º e 135 do Código de Processo Civil.
Não sendo contestada a ação no prazo legal, será considerado revel, caso em queserá
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.

20  e  21/05
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS. PROCESSO Nº 0144471-86.2012.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa 
Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OLINDA ALVES RIBEIRO DE LUNA, RG 12011948,  
CPF 312.488.008-00, que Herbert Donini, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de  
R$ 4.832,56 (07.05.2012), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao cheque nº 000011 do Banco 
Bradesco, no valor de R$ 3.002,00, devolvido pelas alíneas 11 e 12. Estando a requerida em lugar ignorado, 
foi deferida a Citação por Edital
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que 
a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2021.        B 20 e 21/05
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO – SP

Data do leilão: 07/06/2021 – as 09:30
Local: AGENCIA DA CAIXA – RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SÃO PAULO,
SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA – SP CEP: 13295-000, telefone
(11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/
11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 E CFG 10/77, no dia e
local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08
(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda  com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e,
com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do
FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED: B49905 – CONTRATO: 1026841437032 – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS –
EMGEA
MARIA LUIZA RODRIGUES, BRASILEIRO(A), SECRETARIA, CPF 029.565.268-39,
CI 5483753 SSP/SP, DESQUITADA(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
KATIA CRISTINA GONÇALVES, BRASILEIRO(A), BANCÁRIA, CPF 083.372.778-82
CI: 17841527 SSP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 53, BLOCO A, CONDOMINIO GREEN
PARK, A RUA GENERAL JOSÉ DE ALMEIDA BOTELHO, Nº 552, 8º SUBDISTRITO-
SANTANA, BAIRRO PARQUE MANDAQUI, EM SÃO PAULO, SP, CONTENDO A
ÁREA ÚTIL DE 68,58M2, ÁREA COMUM (INCLUSIVE UMA VAGA INDETERMINADA)
DE 71,911M2, COM DIREITO A UMA VAGA PARA AUTOMÓVEL DE PASSEIO, COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSÓRIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 715727,99
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 358000,00

SÃO PAULO, 18/05/2021
ARY ANDRÉ NETO

18 e 21/05, 07/06/2021

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, a todos que o presente edital
virem ou interessar possa que, RODRIGO MITCHELL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior,
médico, RG nº 55.891.971-6-SSP/SP, CPF nº 035.403.997-04, domiciliado nesta Capital, residente na Avenida
Rouxinol nº 463, ap artamento nº 11, Indianópolis, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento
referente a  16 (dezesseis) prestações em atraso, vencidas de 15/01/2020 a 15/04/2021, no valor de R$38.807,06
(trinta e oito mil, oitocentos e sete reais e seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje
no valor de R$197.443,05 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinco centavos)
que atualizado até 05/08/2021, perfaz o valor de R$210.067,64 (duzentos e dez mil e sessenta e sete reais e
sessenta e quatro centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pela UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para aquisição
do imóvel localizado na Avenida Rouxinol, nº 57, apartamento tipo A nº 503, localizado no 5º pavimento do
Edifício Meliá Confort Moema, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 17 na matrícula nº
150.784. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o
prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, UNIFISA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado
a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 21 de maio de
2021. O Oficial. 21, 22 e 25/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007073-73.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO LOPES DA SILVA, Brasileiro, Casado, Funileiro, RG 5.899.868, CPF 014.362.148-31, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Aluízio de Vilhena, alegando em síntese: cobrança 
de R$ 24.000,00 (fev/2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 

pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4003008-51.2013.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA 
BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSTRUTORA F. CORAZZA LTDA,  
CNPJ 00.308.388/0001-92, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando condenar a ré ao pagamento de 
R$ 15.164,77 (agosto/2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, 
referente ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua Princesa 
Leopoldina, n° 221 (RGI nº 108479609). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO 

ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021.  B 21 e 22/05

Alphaville S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local. Em 29 de março de 2021, às 9:30 horas, por meio de videoconferência através do Microsoft 
Teams, sistema que permite a identifi cação dos membros do Conselho de Administração, a votação dos referidos mem-
bros, bem como a comunicação simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na Instrução 
Normativa nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 2. Con-
vocação e Presença. Convocação realizada nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Alphaville S.A. 
(“Companhia”), conforme edital de convocação enviado a todos os membros do Conselho de Administração. Compare-
ceram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Alexandre Mafra Guimarães, Mariane Wiederkehr Grechinski, José Roberto de 
Mattos Curan, Antonio Fernando Checchia Wever, Felipe Maffi a Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos. 3. Mesa. Os tra-
balhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados por Alexandre Mafra Guimarães. 4. Ordem do 
Dia. Deliberar sobre: (i) a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores, e das de-
monstrações fi nanceiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerra-
do em 31.12.2020 (“Demonstrações Financeiras 2020”); (ii) a proposta a ser submetida à Assembleia Geral acerca da 
destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) a proposta de remuneração 
anual dos administradores para o exercício social de 2021; e (iv) a convocação de Assembleia Geral Ordinária, nos ter-
mos do Artigo 132 da Lei 6.404/76. 5. Deliberações. Instalada a reunião, após (i) a apresentação da administração da 
Companhia, representada pelo Sr. Gerson Cohen, em relação aos principais eventos constantes do relatório anual da ad-
ministração e às demonstrações fi nanceiras, na forma do material anexo à versão livro desta Ata que fi ca arquivado nas 
sede da Companhia; (ii) a apresentação dos Auditores Independentes a respeito dos trabalhos executados para a con-
clusão das demonstrações fi nanceiras e do parecer dos auditores externos, na forma do material anexo à versão livro 
desta Ata que fi ca arquivado na sede da Companhia; (iii) a apresentação da administração da Companhia, representa-
da pelo Sr. Klausner Henrique Monteiro da Silva, em relação aos valores que compõem o valor total da remuneração glo-
bal anual da administração da Companhia, na forma do material anexo à versão livro desta Ata que fi ca arquivado na 
sede da Companhia; e (iv) a análise dos materiais correspondentes e as discussões relacionadas às matérias constantes 
da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) consi-
derando o parecer sem ressalva da KPMG Auditores Independentes e parecer favorável dos membros do Comitê de Au-
ditoria Estatutário da Companhia, a recomendação à aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, 
do relatório anual da administração, das demonstrações fi nanceiras da Companhia e das notas explicativas acompanha-
das da minuta do parecer dos auditores externos independentes e do parecer favorável do Comitê de Auditoria, referen-
tes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, inclusive a proposta da administração. Fica autorizada a 
publicação das referidas demonstrações fi nanceiras pela Companhia a serem divulgadas na presente data e publicadas 
no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia de São Paulo; (ii) aprovaram a recomendação à aprovação, pe-
los acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2020 para a conta de prejuízos acumulados; (iii) a recomendação à aprovação, pelos acio-
nistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no 
valor total de até R$ 11.803.970,00 (onze milhões, oitocentos e três mil, novecentos e setenta reais) a ser paga até a 
data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstra-
ções fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iv) a aprovação da convocação da 
AGO, nos termos do artigo 19, XII do Estatuto Social da Companhia, no dia 29 de abril de 2021, às 9h (nove horas). 
5.1. Os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade de votos, que os membros da Diretoria 
tomem todas as medidas necessárias à consecução das matérias ora deliberadas. 6. Encerramento. Nada mais haven-
do a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratu-
ra desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 7. Presença: Mesa: (aa) Ricardo Leonel Sca-
vazza – Presidente; e Alexandre Mafra Guimarães – Secretário. Conselheiros Presentes: Ricardo Leonel Scavazza, Alexan-
dre Mafra Guimarães, Mariane Wiederkehr Grechinski, José Roberto de Mattos Curan, Antonio Fernando Checchia We-
ver, Felipe Maffi a Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos. Certifi camos que o presente confere com o original lavrado no 
livro próprio. São Paulo, 29 de março de 2021. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Alexandre Mafra Gui-
marães - Secretário. JUCESP nº 231.355/21-0 em 18.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 24ª VARA CÍVEL  - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas 914 e 916 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-
6183 - São Paulo-SP - E-mail: sp24cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 0017390-42.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
CLAUDIO ANTONIO MARQUESI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA DE
LOURDES TAVARES (RG 6.103.885-4 SSP/SP; CPF 771.585.718-15), atualmen-
te em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  movido por  CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PIRATININGA, fica INTIMADA para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, PAGAR o DÉBITO de R$41.306,18 (março/201), a ser atualizado e acres-
cido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de
HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o
restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de
bens e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15
dias para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (art.
525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2021.



STF adia decisão sobre demissão
em massa sem negociação sindical
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O Instituto Evandro Chagas
(IEC), órgão vinculado ao Mi-
nistério da Saúde, identificou
a presença da variante indiana
do coronavírus em tripulantes
do navio MV Shandong Da Zhi.
A embarcação está ancorada na
costa da cidade de São Luís,
capital do Maranhão.

O navio foi proibido de
atracar na área portuária da ci-
dade. Uma equipe da Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) está se deslocan-
do para o local.

A Secretaria de Saúde do
Maranhão realizou testes com
a tripulação da embarcação e
enviou para o instituto. Das

Instituto confirma variante
indiana em navio ancorado

no Maranhão
pessoas a bordo, 15 tiveram
diagnóstico positivo para a co-
vid-19, sendo que seis apre-
sentaram a ocorrência da vari-
ante indiana. Outros nove tri-
pulantes tiveram o resultado
negativo para a covid-19.

De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, 23 tripulantes es-
tão em quarentena em cabines
individuais e um foi levado para
ser internado em uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) em
São Luís.

A secretaria também ini-
ciou a testagem de todas as pes-
soas do hospital que tiveram
contato com o paciente inter-
nado. (Agencia Brasil)

Anvisa pede à
população que

comunique reações
adversas de tratamentos

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) voltou
a alertar para a importância de
profissionais de saúde e cida-
dãos comunicarem eventuais re-
ações adversas causadas pelo uso
de medicamentos ou tratamen-
tos, incluindo vacinas.

Segundo a gerente de farma-
covigilância da autarquia, Helai-
ne Capucho, a pandemia da co-
vid-19 conferiu ainda mais im-
portância à farmacovigilância, já
que a urgência tem obrigado au-
toridades sanitárias dos diversos
países a, excepcionalmente, en-
curtarem prazos de processos e
analisarem, em tempo recorde,
pedidos de uso de medicamen-
tos desenvolvidos em curto es-
paço de tempo.

“Isto aumenta os riscos e a
necessidade de farmacovigilân-
cia”, disse Helaine, durante se-
minário virtual que a Anvisa rea-
lizou na manhã de quinta-feira
(20), no qual foi discutido o mo-
nitoramento de medicamentos e
os desafios para a vigilância sa-
nitária em tempos de pandemia.

“Para trazer as respostas de
que precisamos, os prazos para
realização de estudos científicos
estão sendo encurtados. Em al-
guns casos, há também uma
redução do número de parti-
cipantes e do tempo de acom-
panhamento destes participan-
tes”, acrescentou a gerente,
mencionando também o uso
dos chamados medicamentos
off-label, ou seja, de produtos
que os médicos, a partir da ob-
servação clínica, passam a pres-
crever para fins não previstos
pelo fabricante e que, portanto,
não constam da bula.

“Além disso, há também os
casos em que, pesando os riscos
e os benefícios, são empregados
alguns medicamentos que já não
mais vinham sendo utilizados”,
disse Helaine, admitindo que o
uso de remédios off-label, bem
como de outros considerados
menos eficazes que os mais mo-
dernos, pode ser uma resposta ao
risco de desabastecimento.

“Por isso, a Anvisa vem con-
versando com as produtoras e
importadoras destes medica-

mentos, para tentar evitar o de-
sabastecimento”, disse Helaine,
reforçando a importância de ci-
dadãos e profissionais de saúde
relatarem quaisquer efeitos co-
laterais causados por remédios
ou tratamentos. O que pode ser
feito por meio do VigiMed, sis-
tema gratuito de informações
que pode ser acessado a partir da
página da Anvisa, na internet.

“Temos produtos novos e
precisamos monitorar o que está
acontecendo. Muitas vezes, fi-
camos sabendo dos efeitos ad-
versos pela mídia”, comentou
Helena, destacando a necessida-
de dos hospitais acompanharem
com atenção os efeitos de me-
dicamentos aprovados para uso
em pacientes com a covid-19.

Atualmente, apenas o Rem-
desivir e o uso combinado dos
medicamentos Banlanivimabe e
Etesevimabe contam com o aval
da Anvisa, para uso em algumas
situações.

“É muito importante que es-
tes medicamentos entrem na
monitoração intensiva por parte
dos hospitais que os adotarem.
Que eles monitorem intensiva-
mente o emprego conforme
recomendado e notifiquem
eventuais reações adversas.
Até porque, isso pode subsidi-
ar futuras decisões”, explicou
a gerente da Anvisa, pedindo
aos profissionais de saúde que
sempre orientem seus pacien-
tes a relatarem possíveis efeitos
adversos de qualquer medica-
mento ou tratamento.

“Os cidadãos devem ser ori-
entados a reportar efeitos adver-
sos a qualquer tempo. Se for um
efeito grave, a pessoa provavel-
mente vai voltar a procurar a ins-
tituição de saúde, mas é impor-
tante orientar as pessoas a noti-
ficarem também as reações
menos graves; a informarem a
vigilância sanitária o que to-
mou, quando tomou, quando
começaram os sintomas e de
que tipo foram”, alertou Hele-
na, lembrando que quem não é
médico também pode utilizar o
sistema VigiMed para notificar
eventuais reações colaterais.
(Agencia Brasil)

O Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendeu na quinta-feira
(20) o julgamento que vai defi-
nir se a negociação prévia entre
empresas e sindicatos é obriga-
tória nos casos de demissões em
massa. O motivo foi um pedido
de vista feito pelo ministro Dias
Toffoli. Não há data para reto-
mada da análise da questão.

Até o momento, o placar da
votação está em 3 votos a 2 para
definir que a dispensa em massa
de trabalhadores não necessita
de negociação coletiva.

Na sessão de quarta-feira
(19), primeiro dia do julgamen-
to, o relator do processo, minis-
tro Marco Aurélio, votou contra
a possibilidade de negociação
coletiva. Para o ministro, não há
proibição ou condição para a dis-
pensa coletiva, pois o ato de de-
missão é unilateral do emprega-
dor e não exige concordância do
trabalhador e dos sindicatos.

O entendimento foi acompa-
nhado pelos ministros Nunes
Marques e Alexandre de Moraes.

Edson Fachin abriu divergên-

cia e entendeu que a negociação
coletiva é um direito do traba-
lhador.

Na sessão de quinta-feira, o
ministro Luís Roberto Barroso
seguiu o voto de Fachin. Em se-
guida, Dias Toffoli pediu mais
tempo para analisar a questão.

Os ministros julgam o re-
curso da Embraer contra a deci-
são do Tribunal Superior do Tra-
balho que confirmou a obrigato-
riedade da negociação coletiva
nesses casos. Em 2009, cerca de
4 mil trabalhadores foram demi-

tidos pela empresa.
Na reforma trabalhista de

2017, foi inserido na Consoli-
dação das Leis Trabalhistas
(CLT) o artigo 477-A, cuja re-
dação definiu que “as dispensas
imotivadas individuais, plúri-
mas ou coletivas equiparam-se
para todos os fins, não haven-
do necessidade de autorização
prévia de entidade sindical ou
de celebração de convenção
coletiva ou acordo coletivo de
trabalho para sua efetivação”.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro inaugura ponte
que aproxima 4 estados
da Ferrovia Norte-Sul
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O presidente Jair Bolsonaro
inaugurou na quinta-feira (20) a
Ponte Estaiada que, ao ligar os
municípios de Santa Filomena,
no Piauí, e Alto Parnaíba, no
Maranhão, potencializará a inte-
gração da região conhecida
como Matopiba, formada por
Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia, aproximando-a da Ferro-
via Norte-Sul. O investimento
chegou a R$ 30 milhões. A pon-
te fica sobre o rio Parnaíba.

Durante o seu discurso, Bol-
sonaro lembrou que muitas
obras inauguradas durante seu
governo foram iniciadas em go-
vernos anteriores que acabaram
por abandoná-las. A ponte inau-
gurada , no entanto, foi iniciada
em 2019 e terminada durante o
atual governo, conforme lem-
brou o ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas.

O presidente da República
garantiu que “não faltarão recur-
sos para a transposição do rio
São Francisco, que não é obra
nossa, mas estava há mais de dez
anos parada”. Sobre a ponte inau-
gurada hoje, ele disse que não se
justifica a existência de “povo
pobre em terra rica”. “Vamos aos
poucos porque a velocidade não
pode ser muito grande mudando
o Brasil”, acrescentou.

Ponte
Com 185 metros de exten-

são, a ponte Estaiada encurtará a
distância entre produtores regi-
onais e a Ferrovia Norte-Sul. Ao

discursar, o ministro da Infraes-
trutura destacou o potencial da
região do Matopiba que, segun-
do ele, terá condições de se tor-
nar “um celeiro para o mundo”.
Essa região precisava de um
olhar diferenciado. A riqueza e
o futuro estão aqui, e o desen-
volvimento virá para cá”, disse
o ministro. Ele lembrou que,
com a ponte e a pavimentação de
270 quilômetros planejados para
a BR-235, “a gente vai ligar essa
região à Ferrovia Norte-Sul, eco-
nomizando quilômetros para
chegarmos ao Porto de Itaqui”.

“A logística ficará mais ba-
rata e com isso o produtor vai
investir mais. Essa região vai se
desenvolver muito”, acrescen-
tou ao lembrar que, para a popu-
lação local, a ponte representa-
rá uma economia dos gastos que
se tinha para fazer a travessia por
meio de balsa.

“Hoje mesmo vamos auto-
rizar outra ponte, que é a liga-
ção de Ribeiro Gonçalves (PI)
com Tasso Fragoso (MA), por-
que a BR-330 também é im-
portante para o agronegócio.
Está autorizado o procedimen-
to licitatório. Vamos contratar
e entregar a próxima ponte”,
anunciou o ministro.

Bolsa Família
Entre as consequências da

pandemia da covid-19, o pre-
sidente destacou a inflação so-
bre o preço dos alimentos. Di-
ante desse cenário, ele acenou

com a possibilidade de ameni-
zar essa situação com os futu-
ros reajustes previstos para o
Bolsa Família.

“Hoje em dia, a média do
Bolsa Família é de R$ 190.
Estamos trabalhando para
que, após o quarto mês da ter-
ceira etapa do auxílio emer-
gencial, subamos o valor mé-
dio porque sabemos que, com
esse período de pandemia,
aumentou o preço da alimen-
tação e de muitas outras coi-
sas no Brasil. Temos de bus-
car soluções para que o povo
recupere o seu poder aquisi-
tivo. Mas isso passa pela não
destruição de empregos; pelo
não fechamento do comércio;
e pela coragem de decidirmos ao
lado da realidade”, argumentou
o presidente.

Internet
O ministro das Comunica-

ções, Fábio Faria, presente ao

evento, apresentou algumas
novidades de sua pasta. “Esta-
mos trazendo para Santa Filo-
mena ponto de wi-fi para ter
internet de graça”, disse ele,
ao lembrar que, durante o atu-
al governo, foi levada internet
para 8,5 milhões de pessoas
que até então não dispunham
desse tipo de serviço.

“Internet é inclusão social e
possibilita renda para as pesso-
as. Através do 5G quinta geração
de internet vamos conectar os
40 milhões de brasileiros para
os quais falta acesso. O Bra-
sil tem 140 mil escolas. Des-
tas, 48 mil vão receber inter-
net 5G. Das escolas rurais, que
são 50 mil, dez mil já recebe-
ram pontos de internet. Só res-
tam, no Brasil, 13,5 mil esco-
las sem internet nas zonas ru-
rais. Em nove meses não ha-
verá nenhuma escola rural sem
internet”, garantiu o ministro.
(Agencia Brasil)

Embaixador da China confirma chegada
do IFA para produção de vacinas

O embaixador da China no
Brasil, Yang Wanming, confir-
mou na quinta-feira (20) que o
ingrediente farmacêutico ativo
(IFA), insumo fundamental para
a produção de vacinas, chegará
ao Brasil nos próximos dias. As
remessas serão destinadas tanto
à Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), que produz a vacina da
AstraZeneca, quanto ao Institu-
to Butantan, que fabrica a Coro-
naVac. O anúncio foi feito duran-
te videoconferência do embai-
xador com membros do Fórum
dos Governadores.

“Na conversa com o Fórum
dos Governadores informei a li-
beração dos novos lotes de IFA
pra produzir no total 16,6 mi-
lhões de doses da CoronaVac e
vacina AstraZeneca, que chega-
rão no Brasil nos próximos dias.
A China, fraterna com o povo
brasileiro, está comprometida
em parceria de vacinas”, postou
Wanming em suas redes sociais.

A Fiocruz prevê receber no
sábado (22) um carregamento de
IFA suficiente para produzir 12
milhões de doses de vacinas, o
que vai assegurar as entregas ao
Sistema Único de Saúde (SUS)
até a terceira semana de junho. A
entrega incluirá duas remessas de
IFA, já que um carregamento que
estava previsto para o próximo
dia 29 teve seu envio antecipado.

Enquanto produz as doses do
acordo de encomenda tecnoló-

gica com a AstraZeneca, que pre-
vê a importação do IFA, a funda-
ção também trabalha no proces-
so de transferência de tecnolo-
gia para produzir o insumo no
Brasil. Segundo a Fiocruz, todas
as informações técnicas neces-
sárias à transferência de tecno-
logia já foram repassadas pela
AstraZeneca à fundação.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) já con-
cedeu a certificação das condi-
ções técnico-operacionais das
instalações (CTO) que produzi-
rão o IFA, após vistoria realiza-
da neste mês.

Desde fevereiro, a Fiocruz já
produziu 50 milhões de doses da
vacina, cerca de metade das
100,4 milhões de doses previs-
tas no acordo de encomenda tec-
nológica assinado com a farma-
cêutica europeia AstraZeneca.

Já na terça-feira (25), deve
chegar ao país uma remessa de
3 mil litros de IFA destinada ao
Butantan, volume suficiente para
a produção de cerca de 5 milhões
de doses de vacinas. O Instituto
Butantan tem dois contratos as-
sinados com o Ministério da Saú-
de para o fornecimento de vaci-
nas para a população brasileira por
meio do Programa Nacional de
Imunizações (PNI). O primeiro
contrato, para fornecimento de
46 milhões de doses, já foi cum-
prido. Falta ainda um contrato de
54 milhões de doses, previsto

para ser entregue em agosto. Até
este momento, o Butantan entre-
gou 47,2 milhões de doses de
vacinas ao governo federal.

Por falta de insumos, a pro-
dução de vacinas contra a covid-
19, no Butantan, está paralisada
desde a última sexta-feira (14).
Segundo o instituto, a falta de
matéria-prima ocorreu por pro-
blemas burocráticos, provoca-
dos por declarações de mem-
bros do governo brasileiro so-
bre a China. O governo brasilei-
ro nega que estejam ocorrendo
problemas diplomáticos e cre-
dita a falta de insumos a um pro-
blema mundial.

Já a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), responsável pela pro-
dução da vacina Oxford/AstraZe-
neca, suspendeu hoje a produção
de vacinas contra a covid-19, de
forma temporária. “Com a che-
gada da nova remessa de Ingre-
diente Farmacêutico Ativo
(IFA), prevista para sábado (22),
a expectativa é de que, já na pró-
xima terça-feira (25), a produ-
ção seja retomada normalmen-
te”, disse a Fiocruz. Essa quan-
tidade de insumos que vai che-
gar no sábado, segundo a Fio-
cruz, será suficiente para a pro-
dução de 12 milhões de doses
da vacina.

Durante a reunião com o
embaixador, o governador Flávio
Dino, do Maranhão, disse que
ataques à China não representam

a opinião dos governadores. Já
o governador de São Paulo, João
Doria, chegou a propor que a
compra de vacinas chinesas seja
feita diretamente pelo Fórum
dos Governadores, sem inter-
mediação do governo federal.

Participaram da reunião por
videoconferência, além dos go-
vernadores do Maranhão e de
São Paulo, Wellington Dias
(Piauí), Waldez Góes (Amapá) e
Dimas Covas, diretor do Institu-
to Butantan.

Em reunião,  da Comissão
Externa da Câmara dos Deputados
de Enfrentamento da Covid-19, o
secretário executivo do Ministé-
rio da Saúde, Rodrigo Cruz, afir-
mou que o governo federal está
atuando para articular junto ao
governo chinês a liberação dos
IFAs para abastecer a produção de
imunizantes CoronaVac e
Oxford/AstraZeneca no Brasil.

“Temos conversas perma-
nentes com a embaixada brasi-
leira na China. Conversamos
com o embaixador e pedimos
que estejam sempre próximos
para fazer gestões a fim de con-
seguir este IFA tão logo que pos-
sível. O ministro aqui está pró-
ximo do embaixador da China no
Brasil. As autoridades chinesas
dizem que existe esforço gran-
de para a imunização da popula-
ção chinesa, e isso é um desa-
fio”, afirmou o secretário exe-
cutivo. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos


