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União cobriu R$ 8,96 bilhões
de dívidas de estados em 2021

Evolução da Ômicron provoca mudanças
na programação de grandes eventos
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Vacina contra covid-19 com IFA
nacional será entregue em fevereiro
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O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev,
disse na sexta-feira (7) que determinou às suas forças de segurança que atirem para matar
em tumultos provocados por
quem chamou de bandidos e
terroristas. A informação foi
dada um dia após a Rússia enviar tropas para ajudar a reprimir
um levante em todo o país.
As forças de segurança pareciam estar no controle das
ruas da principal cidade do
país, Almaty, na manhã desta
sexta-feira, mas tiros ainda
podiam ser ouvidos após dias
de tumultos, nos quais dezenas
de pessoas foram mortas e prédio públicos saqueados e incendiados.
“Os militantes não baixaram suas armas, eles continuam cometendo crimes ou se
preparando para eles. A luta
precisa ser levada até o fim.
Quem não se render, será destruído”, afirmou o presidente
em pronunciamento na televisão.
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Previsão do Tempo
Sábado: Céu nublado com possibilidade de garoa
de dia e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,63
Venda:
5,63
Turismo
Compra: 5,56
Venda:
5,74

EURO
Compra: 6,39
Venda:
6,40

22º C
17º C

Noite

22º C
16º C

Noite

23º C
16º C

Noite

Governo veta renegociação
de dívidas de MEIs e de
pequenas empresas

milhões). O governo federal
também quitou R$ 1,56 milhão
de dívidas em atraso do município de Belford Roxo (RJ).
Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas pela
União em Operações de Crédito, divulgado na sexta-feira
(7) pela Secretaria do Tesouro
Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal
quando um estado ou município ficar inadimplente em alguma operação de crédito.
Nesse caso, o Tesouro cobre
o calote, mas retém repasses
da União para o ente devedor
até quitar a diferença, cobrando multa e juros. Página 3

Novo método detecta
SARS-CoV-2 diretamente
em cotonetes nasais
Pesquisadores da Universidade São Francisco (USF), em
colaboração com colegas da
Universidade do Texas em
Austin, nos Estados Unidos, e
da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, desenvolveram
uma tecnologia que permite

detectar em menos de um minuto o SARS-CoV-2 diretamente de swabs (cotonetes)
nasais, empregados para coletar amostras de secreções nasofaríngeas para a realização
de teste para diagnóstico de
COVID-19.
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Testes para covid em
farmácias dobraram na
última semana de 2021
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Os resultados positivos dos
testes de detecção da covid-19
realizados em farmácias tiveram
um salto na última semana de
2021, em comparação à semana
anterior. Segundo os dados nacionais da Associação Brasileira de

Redes de Farmácias e Drogarias
(Abrafarma), 283.763 testagens
foram realizadas entre os dias 27
de dezembro e 2 de janeiro, número 50% superior aos 188.545
atendimentos ocorridos de 20 a
26 de dezembro.
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Esporte
Stock Car 2022

Bruno Baptista e Alan Hellmeister são os
primeiros a anunciarem presenças no retorno
do evento de duplas da categoria, em Interlagos

A principal novidade do
Campeonato Brasileiro de
Stock Car Pro Series 2022 é
o retorno das Corridas de Duplas, que serão realizadas logo
na primeira etapa desta temporada, no próximo dia 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos. É um dos eventos
mais badalados do automobilismo brasileiro por atrair pilotos até das principais categorias do automobilismo mundial. Também motiva os nacionais, como é o caso, agora,
de Alan Hellmeister, com cinco títulos da Porsche Cup, que
será o parceiro de Bruno Baptista, de 24 anos, um dos mais
competitivos pilotos da nova
geração da Stock. Ele participará da sua 5ª temporada
consecutiva no Team RC, a
equipe que coleciona mais
títulos na categoria, em 13
oportunidades.
“Começar a principal disputa do nosso automobilismo
com uma prova de duplas é ainda mais empolgante para qualquer um dos participantes.
Imagine, então, para mim e o
Team RC, que convidamos um
parceiro como o Hellmeister.
Ele foi o meu coach desde que
passei a correr de monopostos, em 2014, quando conquistei o primeiro título sul-americano de Fórmula 4, em 2014,
com 16 anos. Logo depois,
continuou me treinando e ensinando os principais truques
de pilotagem nas principais
categorias de monopostos em
que competi na Europa, onde

até moramos juntos por dois
anos seguidos em Barcelona”,
lembra o piloto do Team RC, que
tem apoio das empresas XP Private, Loctite, Oakberry, Pro Automotive, Hero, NGK do Brasil
e Volt.
Além dos pilotos oficiais de
todo o campeonato, as duas corridas de duplas da abertura desta
temporada de Stock Car terão as
participações de pilotos convidados, que serão classificados
em três categorias diferenciadas: Ouro (aqueles que já venceram provas de Stock Car); Prata
(que já tiveram participação em
edições passadas da própria Corrida de Duplas ou em provas isoladas do campeonato da categoria, com classificação entre os
10 primeiros colocados); e,
Bronze (sem participação prévia
em provas de Stock Car). Assim,
o regulamento prevê um sistema
de equalização de lastro nos carros, onde os da classe Ouro terão que levar 30 kg a mais ao
peso mínimo do carro da dupla,
os da Prata, 10 kg e os da Bronze não terão peso extra. Outra
vantagem dos pilotos Bronze é
que podem fazer três treinos exclusivos contra 2 da categoria
Prata e apenas 1 da Ouro.
Alan Hellmeister já foi classificado como piloto Prata e o
Toyota Corolla de Bruno Baptista terá que carregar 10 kg a mais
de lastro, conforme explica Marcel Campos, chefe de equipe do
Team RC: “Nós escolhemos o
Alan Hellmeister por ser um piloto experiente e muito rápido
em outras categorias. Além dis-

Foto/Divulgação

Cazaquistão:
presidente
determina atirar
para matar
durante
tumultos

O Tesouro Nacional pagou,
em 2021, R$ 8,96 bilhões em
dívidas atrasadas de estados.
O valor é 32,4% a mais que o
registrado em 2019, quando a
União havia desembolsado R$
13,265 bilhões.
Desse total, a maior parte,
R$ 4,18 bilhões, é relativa a
atrasos de pagamento do estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, com R$ 3,13 bilhões cobertos pela União.
A União cobriu débitos em
atraso de mais três estados:
Goiás (R$ 1,3 bilhão), Amapá
(R$ 194,32 milhões) e Rio
Grande do Norte (R$ 156,98

Bruno Baptista confia em uma
Stock em Interlagos
so, a equipe e o próprio Bruno
têm bom entrosamento com ele.
Já correu bem de Stock e, por
isso, teremos que ter 10 kg a
mais de peso extra no carro, o
único inconveniente. Porém,
temos certeza que será competitivo e não deverá demorar
para se adaptar ao nosso Toyota Corolla nos dois treinos de
30 minutos cada que terá antes de sua prova. Como piloto
oficial da Stock e inscrito no
campeonato, o Bruno terá apenas 30 minutos de treino no
sábado, antes da classificação
oficial para o grid de largada,
com o mesmo esquema de Q1
(com todos os participantes)
Q2 (com os 15 melhores do
Q1) e Q3 (com os seis mais rápidos do Q2). Desta vez, os pilotos convidados não participarão de classificação, ao contrário do que ocorreu na última
Corrida de Duplas, há quatro

boa corrida na 1ª etapa da
anos atrás”, explica o chefe do
Team RC.
A vitória da Corrida de Duplas da Stock Car em 2018, também realizada em Interlagos,
foi da dupla do Team RC, formada por Daniel Serra e João
Paulo de Oliveira. A equipe paranaense de Rosinei Campos, o
“Meinha” e do seu filho Marcel também ganhou a prova de
2015, com Ricardo Mauricio e
Bedu Girolami.
Bruno Baptista participou da
corrida de Duplas, em 2018, tendo como parceiro Nonô Figueiredo.
As duas corridas de domingo terão 30 minutos de duração,
cada uma, mais uma volta, da
mesma forma do que uma etapa
normal do ano passado e das próximas desta temporada, quando
são disputadas apenas por um
participante oficial.
Com a obrigatória troca de

pilotos após a primeira corrida, os carros, desta vez, farão
uma rápida parada no grid de
largada, que terá também posicionamento invertido entre os
10 primeiros lugares.
A contagem de pontos da
pole-position (2) e da classificação dos 20 primeiros colocados da primeira corrida será
idêntica à atual, valendo 30 pontos a vitória. Já a segunda, de
pilotos convidados, a vitória
somará 12 pontos para o piloto oficial do carro, ou seja,
a metade dos 24 pontos que
leva o vencedor de uma segunda prova tradicional. Além
disso, em vez dos 20 concorrentes que costumam somar
pontos, a segunda corrida de
Duplas com convidados premiará somente os 12 primeiros
colocados, que receberão 1
ponto a menos entre cada um
deles, do 1º ao 12º.
Os treinos oficiais de sábado serão transmitidos, ao vivo,
pela SportTV2 e as corridas de
domingo pela Band e a SportTV2. Vale ressaltar ainda que
nas duas Corridas de Duplas
desta primeira etapa terá
também parada na área dos
boxes para troca obrigatória
de um dos pneus. Para os
treinos extra-oficiais, classificação e as corridas, cada
carro terá à sua disposição
de uso 12 pneus novos Lacre
2022 e 10 pneus usados Lacre 2021. Assim, como sempre, a estratégia de cada
equipe vale muito entre as
duas importantes disputas.
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Saúde reforça orientações para enfrentar
disseminação do vírus da gripe
Educação divulga classificação
prévia dos interessados na
contratação temporária
Na sexta-feira (7), as Diretorias Regionais de Educação (DREs) da cidade de São
Paulo divulgaram o resultado da classificação prévia
dos profissionais que se cadastraram como interessados
para eventual contratação de
professores temporários das
Unidades Educacionais da
Educação Infantil até o Ensino Médio.
Os candidatos que não estiverem de acordo com a pontuação/ classificação podem
efetuar interposição de recurso, nos dias 10 e 11/01/2021.
As listas com as classifi-

cações prévias e as formas de
interpor recurso podem ser
conferidas nos links das Diretorias Regionais de Educação
na qual os candidatos se inscreveram.
O processo seletivo dos
candidatos será realizado pela
Diretoria Regional de Educação que recebeu a inscrição,
observada a necessidade de
professor para regência, e a
ordem de classificação, dos
candidatos inscritos.
Para mais informações, o
candidato deverá entrar em
contato com a DRE na qual se
inscreveu.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
2022 - vereador-presidente Milton Leite (DEM) pode voltar
a adotar sessões virtuais, pra que vereadores e vereadoras - além
dos funcionários e assessores - sejam poupados de contaminações por variantes do Corona da gripe Influenza
.
PREFEITURA (São Paulo)
2022 - Ricardo Nunes (MDB) apoia a enfermeira Mônica
Calazans à Câmara Federal. Foi a 1ª a tomar vacina (Coronavac
ao lado do ex-prefeito e atual governador SP Doria, candidato
Presidencial (PSDB) que afirmou que terá uma vice mulher
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
2022 - os deputados e as deputadas que conviveram com o
cristão-evangelista e jornalista-comentarista José Carlos Bernardi estão muito surpresos com sua possível candidatura ao
Parlamento, no qual ele fez História na tv Assembleia
.
GOVERNO (São Paulo)
2022 - não é o ex-governador (agora ex-PSDB) Alckmin que
não quer ir pro PSD Kassab, pra disputar novamente o cargo. É o
ex-prefeito de São Paulo que não quer ‘assinar recibo’ pra quem
rejeitou sua história pra ser vassalo no PT do Lula
.
CONGRESSO (Brasil)
2022 - Este ano a disputa ao Senado será a mais difícil deste
Século 21. E olha que em 2010, o cantor Netinho de Paula (PC
do B) quase empatou com ex-prefeita paulistana Marta (então
Suplicy). Fez quase os mesmos cerca de 8 milhões de votos
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
2022 - pelo visto, Jair Bolsonaro (PL) vai ter que seguir engolindo - assim como camarões e garapas - quem ele próprio diz
ser o único que não pode demitir: seu vice, o general Mourão.
No caso, o estrago vai pra História e não pro estômago
.
PARTIDOS
2022 - partidos políticos não têm que dar satisfações dos
seus gastos, pagando o que quiserem pra seus donos, sócios e
candidatos preferenciais. É assim com o ex-Presidente Lula (PT),
o Ciro Gomes (PDT) e o Sérgio Moro (Podemos ex-PTN) ...
.
(Brasil)
... O PT do Lulismo não se esforça em desmentir - o deputado federal ‘Quaquá’ que o diga - que a ex-President(a) Dilma não
tem mais espaço na legenda. Aliás, a volta do Guido Mantega é a
demonstração de que ele é o cara pra ser ‘Pallocci 2022’
.
M Í D IAS
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(São Paulo - Brasil) desde 1992. A coluna - www.cesarneto.com
- recebeu Medalha Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo) e
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia - Estado de São Paulo)
.
E-Mail cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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A Secretaria de Estado da
Saúde está reforçando as orientações à população para enfrentar a disseminação do vírus Influenza, causador da gripe. A
principal delas, no momento, é
o uso correto de máscaras, que
protegem contra infecções dos
vírus respiratórios, como a Influenza e Covid-19.
Para combater ambas as doenças também é fundamental lavar bem as mãos com água e sabão, uso de álcool gel para higienização, manter ambientes ventilados e evitar o contato com
pessoas gripadas ou resfriadas.
Além disso, é importante evitar
aglomerações.
O balanço acumulado até de-

zembro de 2021, aponta 2.031
casos e 71 óbitos de SRAG
(Síndrome Respiratória Aguda
Grave) por Influenza. 85% dos
casos estão concentrados em
novembro e dezembro.
Conforme preconiza o Ministério da Saúde, somente casos de SRAG associados ao
vírus Influenza são de notificação obrigatória no Brasil.
Durante o período, houve a
circulação a nova cepa de Influenza denominada A (H3N2
– Darwin), identificado posteriormente à campanha anual de imunização.
O Estado de São Paulo mantém 21 unidades sentinelas para
auxiliar na vigilância epidemio-

lógica dos casos de SRAG. As
unidades sentinelas são compostas por unidades de saúde
que monitoram constantemente os vírus da gripe em circulação e são os responsáveis
pela coleta de amostras de pacientes com sintomas de doença respiratória aguda. As informações coletadas auxiliam
no monitoramento do cenário
da doença no estado.
Vacinação
Em abril do ano passado, a
Secretaria de Estado da Saúde de
SP promoveu a campanha de vacinação e realizou inúmeras divulgações buscando conscientizar a população com relação à

importância da imunização. No
total, foram imunizadas 13,1
milhões de pessoas.
A cobertura vacinal entre os
grupos prioritários foi de
55,5%, com 10,1 milhões de
doses aplicadas, chegando a
100% em indígenas, 72,4% em
puérperas, 68,1% em crianças,
65,4% em idosos, 64,9% em
trabalhadores da saúde, 62,6%
nas gestantes e 44% em pessoas com comorbidades.
Uma nova campanha de vacinação está prevista para o segundo trimestre deste ano, com um
imunizante produzido com os vírus em circulação no momento.
As vacinas já vem sendo produzidas pelo Instituto Butantan.

Novo método detecta SARS-CoV-2
diretamente em cotonetes nasais
Pesquisadores da Universidade São Francisco (USF), em
colaboração com colegas da
Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, e da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, desenvolveram uma
tecnologia que permite detectar
em menos de um minuto o
SARS-CoV-2 diretamente de
swabs (cotonetes) nasais, empregados para coletar amostras
de secreções nasofaríngeas para
a realização de teste para diagnóstico de COVID-19.
O sistema, desenvolvido por
meio de projeto apoiado pela
FAPESP, foi descrito em um artigo publicado na revista Analytical Chemistry.
“O novo método permite a
análise direta de swabs e a obtenção do resultado em 45 segundos. Dessa forma, possibilita a triagem rápida de pacientes
com COVID-19”, diz Andréia de
Melo Porcari, professora da
USF e uma das coordenadoras
do projeto.
A tecnologia é derivada de
um sistema de detecção e diagnóstico de câncer desenvolvido
pela pesquisadora brasileira Lívia Eberlin na Universidade do
Texas em Austin, baseado em
espectrometria de massa – técnica que permite discriminar
substâncias em amostras biológicas de acordo com a massa
molecular.
Batizado de MasSpec Pen, o

método utiliza um dispositivo feito de plástico, na forma de uma
caneta e esterilizável, para coletar
moléculas biológicas da superfície de uma amostra de tecido.
A “tinta” da caneta é composta por água, utilizada como
solvente para extrair moléculas
de uma superfície de amostra de
tecido, que são transportadas para
um espectrômetro de massa para
serem analisadas. Com base em
algoritmos de aprendizado de
máquina e modelos estatísticos
o sistema é capaz de indicar se a
amostra de tecido analisada contém células cancerosas.
“Basta a caneta só tocar o
tecido para a água contida na
ponta do dispositivo extrair as
moléculas para análise”, afirma
Eberlin.
Resultados de estudos clínicos iniciais indicaram que o
sistema foi capaz de distinguir vários tecidos cancerígenos, incluindo tecidos tumorais de tireoide, mama, pulmão e ovário, de seus equivalentes normais com uma precisão geral de 96,3%.
“A ideia é que o sistema ajude os patologistas e cirurgiões
a identificar mais rapidamente
tecidos cancerígenos e tomar
decisões mais precisas de tratamento”, diz Eberlin.
Com o surgimento da pandemia de COVID-19, os pesquisadores tiveram a ideia de adaptar
a tecnologia para detectar o

SARS-CoV-2 diretamente nos
esfregaços nasofaríngeos coletados por meio de swabs. Para
isso, foram necessárias adaptações no design e nos solventes
da caneta.
Como o dispositivo só toca
uma superfície pequena de uma
amostra de tecido e o material
coletado por meio de swabs fica
disperso, os pesquisadores decidiram inverter a caneta para
que o cotonete nasal pudesse ser
introduzido inteiramente em
uma câmara – como o invólucro
de uma caneta.
No interior da câmara, o
swab entra em contato com uma
pequena concentração de clorofórmio-metanol, usado
como solvente para extrair as
moléculas das secreções nasofaríngeas. As moléculas são
sugadas por um orifício na câmara para um espectrômetro
de massas para análise e identificação da presença de lipídeos
que servem como marcadores
para indicar se há ou não o vírus
na amostra.
“Todo esse processo dura
menos de um minuto, incluindo
a análise. É um ciclo muito rápido, com etapas operacionais
mínimas e sem a necessidade de
uso de nenhum reagente especializado”, avalia Porcari.
Para validar o método, foram analisados inicialmente
swabs nasofaríngeos de 244
pacientes atendidos no Hospi-

tal Bragantino e no Complexo Hospitalar Santa Casa Bragança Paulista, no interior
paulista, no início da pandemia de COVID-19.
Com base nas análises, foi
possível identificar os perfis
lipídicos desses pacientes e
gerar classificadores estatísticos para distinguir indivíduos sintomáticos positivos,
sintomáticos negativos e assintomáticos negativos.
Os resultados do estudo indicaram que os perfis lipídicos detectados diretamente de
esfregaços nasofaríngeos
usando o novo método permitem a triagem rápida de pacientes com COVID-19.
“Esse novo m é t o d o d e
análise de swabs pode ser
adaptado para detecção de
muitas outras infecções virais e bacterianas e para realização de exames como o
papanicolau para prevenção de
câncer de colo de útero”, afirma Eberlin.
Os pesquisadores pretendem realizar agora uma validação interlaboratorial em
parceria com a Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
“A ideia é demonstrar com
amostras independentes que
esse novo método de análise
é válido, independentemente
dos laboratórios, equipamentos e dos analistas que realizam o teste”, explica Porcari

Governo anuncia R$ 70,2 milhões para novas
escolas e creches na região de Campinas
O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (7), em
Jaguariúna, investimento de R$
70,2 milhões para a realização
de obras e construção de unidades escolares em 11 municípios da região de Campinas.
Doria também entregou uma
unidade do Programa Creche
Escola, com investimento de
mais de R$ 1,6 milhão em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, e autorizou a liberação de
R$ 7,5 milhões para pavimentação de ruas na cidade.
“Já inauguramos 170 creches
nestes três anos de governo, com
serviço gratuito para a população
e padrão de creches privadas. Temos mais de cem creches em
execução e que serão inauguradas neste ano”, declarou Doria.
“Também assinamos a autorização para mais R$ 70 mi-

lhões na área de Educação em 11
municípios. Educação é prioridade absoluta do nosso governo,
ao lado da área da saúde”, acrescentou o Governador.
Doria autorizou a construção
de três escolas de tempo integral, duas em Campinas e uma
em Mogi Mirim, em um investimento somado de R$ 35 milhões. Os municípios de Amparo e Serra Negra foram beneficiados para a construção de duas
unidades do Programa Creche
Escola, que vão totalizar repasses de R$ com 8,4 milhões.
Por meio da Secretaria da
Educação, o Estado vai aplicar
outros R$ 26,7 milhões para revitalização de unidades de ensino na região. Quinze escolas da
rede estadual receberão cobertura de quadra e outras 45 terão
a rede elétrica reformada para o

processo de climatização do
ambiente escolar.
Nas cidades de Lindóia,
Mogi Guaçu, Pedreira, Santo
Antônio de Posse e Serra Negra,
cinco creches receberão R$ 3,4
milhões no total para a construção de duas salas e dois banheiros em cada unidade.
“Saímos de 364 escolas de
ensino em tempo integral para
já chegarmos a 2.048 no início
deste ano. Vamos fazer ampliações e os prefeitos e prefeitas
têm respondido no que é necessário para a gente acelerar. Vamos continuar investindo em
educação infantil e básica, este
é o caminho para transformar”,
disse o Secretário de Educação
Rossieli Soares.
Programa Creche Escola
O CEI Professora Deise

Mabel Haite de Oliveira, inaugurado em Jaguariúna, tem capacidade para atender 150 crianças de zero a cinco anos. O
prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e
lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita normas de segurança e acessibilidade.
Para projetos similares, as
Prefeituras devem oferecer um
terreno compatível com um dos
três modelos de plantas oferecidos pela Secretaria da Educação, além da documentação requerida pelo Estado.
Desde a criação do programa, em 2011, o Governo de São
Paulo entregou 501 unidades de
ensino infantil. Outras 124 estão em execução em todas as
regiões do estado.

Projeto Ruas SP impulsiona retomada
econômica e encerra 2021 com
171 estabelecimentos cadastrados
Idealizado com o objetivo de
apoiar o comércio local e reduzir os riscos de transmissão da
Covid-19, o Projeto Ruas SP, da
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL),
encerrou 2021 com 171 bares e
restaurantes autorizados a instalarem mesas e cadeiras em vagas
de estacionamento regulamentado nas ruas para atendimento aos
clientes. Ao todo, 204 vias espalhadas por toda a cidade estão habilitadas pela Prefeitura para receber o projeto. A lista completa
pode ser consultada aqui.
A iniciativa, inspirada em

experiências ao redor do mundo
durante a pandemia foi lançada
em 12 de fevereiro de 2021 pela
Prefeitura, após anúncio de flexibilização da quarentena na cidade. Para amparar o setor, que
foi drasticamente afetado pelas
restrições da pandemia do novo
coronavírus, a SMUL começou
a receber propostas para a ocupação, de forma segura e gradual, desses espaços públicos.
Para a definição das vias participantes do projeto, a Secretaria levou em consideração diversos requisitos, como: fluxo moderado de veículos, existência de

uma faixa de rua destinada a estacionamento e ausência de faixas exclusivas de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas, entre outros.
Com o sucesso da medida,
em abril, a Prefeitura, por meio
do Decreto 60.197/2021, ampliou o projeto. Em junho, a
SMUL lançou o Guia Ilustrado
Ruas SP, com orientações sobre
o uso do espaço público, além
de disponibilizar um passo a passo de como solicitar à Prefeitura a permissão para a instalação
do mobiliário nos logradouros
autorizados na cidade. Para
acessar o manual, clique aqui.

A adesão ao projeto é opcional, e a Prefeitura não cobra
taxa pelo uso desses espaços. Já
o custo para instalação do mobiliário é de total responsabilidade dos estabelecimentos, que,
após a solicitação do pedido,
deverão aguardar a análise e
aprovação para receber sua autorização.
É importante ressaltar que a
pandemia ainda não acabou. Por
isso, é preciso continuar tomando todas as medidas de precaução, como manter o uso da máscara e o distanciamento social e
higienizar sempre as mãos.
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Produção de veículos tem alta de
11,6% em 2021, diz Anfavea
A produção de veículos cresceu 11,6% em 2021, segundo o
balanço divulgado na sexta-feira (7) pela Associação Nacional
de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Foram fabricadas no ano passado 2,24 milhões de unidades,
enquanto em 2020 as montadoras produziram 2,01 milhões de
veículos. Em dezembro a produção teve leve alta (0,8%) em relação ao mesmo mês de 2020,
com a montagem de 210,9 mil
unidades.
O presidente da Anfavea,
Luiz Carlos Moraes, destacou
que no final do ano as montadoras fizeram um esforço para
contornar os problemas enfrentados nos últimos meses com a
falta de componentes em todo
o mundo.
“A gente conseguiu puxar a
produção em dezembro, trazendo peças, falando com fornecedores, ligando para as nossas
matrizes para disponibilizarem
semicondutores, de tal forma
que a gente pudesse entregar o

máximo possível para atender a
fila de espera”, disse.

chegou a 22,3% em comparação
com o mesmo mês de 2020.

Vendas
As vendas tiveram alta de 3%
ao longo do ano passado, com a
comercialização de 2,12 milhões de unidades. Em dezembro, no entanto, foi registrada
uma queda de 15,1% nas vendas
em relação ao mesmo mês de
2020, com o licenciamento de
207,1 mil unidades.

Caminhões
A produção de caminhões
teve alta de 74,6% em 2021.
Foram fabricadas ao longo do
ano passado 158,8 mil unidades.
Em dezembro, a produção de
caminhões ficou em 12,4 mil
unidades, 18,2% a mais do que
o mesmo mês do ano anterior.
As vendas de caminhões
cresceram 43,5% ao longo do
ano passado, com a comercialização de 128,7 mil unidades do
segmento. Em dezembro, os licenciamentos tiveram expansão
de 20,8%, com a venda de 11,8
mil unidades.

Automóveis
A produção de automóveis e
veículos comerciais leves teve
alta de 8,7% em 2021, com a
fabricação de 2,07 milhões de
unidades. Em dezembro, a produção teve uma ligeira retração
(0,4%) em relação ao mesmo
mês de 2020, com a montagem
de 197,1 mil unidades.
As vendas desses segmentos
registram uma pequena queda
(1%), com a comercialização de
1,72 milhão de automóveis e
veículos comerciais leves. Em
dezembro, a retração nas vendas

Exportações
As exportações de veículos
cresceram 16% em 2021 em
comparação com o ano anterior,
com a comercialização de 376,4
mil unidades para o exterior. Em
dezembro, o crescimento ficou
em 8,3% em relação ao mesmo
mês de 2020, com a exportação

de 41,6% unidades.
Emprego
A indústria automotiva chegou ao final do ano passado com
103,3 mil funcionários, uma retração de 1,5% em relação a novembro de 2020 e de 0,2% comparando com o nível emprego no final
de 2020. Moraes atribuiu a redução a adoção de planos de demissão voluntária em algumas empresas e ao encerramento de contratos temporários de trabalho.
Previsões
A previsão da Anfavea é de que
as vendas de veículos cresçam
8,5% em 2022 e a produção tenha uma alta de 9,4% neste ano.
Para as exportações, a expectativa é de expansão de 3,6%.
O presidente da associação
patronal lembrou que as incertezas causadas pela pandemia de
covid-19 continuam a dificultar
as estimativas sobre o futuro,
mas que a indústria espera um
crescimento “moderado” para
este ano. (Agencia Brasil)

União cobriu R$ 8,96 bilhões
de dívidas de estados em 2021
O Tesouro Nacional pagou,
em 2021, R$ 8,96 bilhões em
dívidas atrasadas de estados. O
valor é 32,4% a mais que o registrado em 2019, quando a
União havia desembolsado R$
13,265 bilhões.
Desse total, a maior parte,
R$ 4,18 bilhões, é relativa a
atrasos de pagamento do estado
do Rio de Janeiro. Em segundo
lugar, vem Minas Gerais, com
R$ 3,13 bilhões cobertos pela
União.
A União cobriu débitos em
atraso de mais três estados: Goiás (R$ 1,3 bilhão), Amapá (R$
194,32 milhões) e Rio Grande
do Norte (R$ 156,98 milhões).
O governo federal também quitou R$ 1,56 milhão de dívidas
em atraso do município de Belford Roxo (RJ).
Os dados estão no Relatório
de Garantias Honradas pela
União em Operações de Crédito, divulgado na sexta-feira (7)
pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são execu-

tadas pelo governo federal quando um estado ou município ficar
inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o
Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente
devedor até quitar a diferença,
cobrando multa e juros.
As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos entes federados – como receitas dos
fundos de participação e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dentre outros. Sobre as obrigações
em atraso incidem juros, mora
e outros custos operacionais
referentes ao período entre o
vencimento da dívida e a efetiva
honra dos valores pela União.
Pandemia
O principal motivo para a
queda do valor das garantias honradas pela União em 2021 foi o
fim da fase mais aguda da pandemia de covid-19. Em 2020, a
União tinha coberto dívidas de

14 estados e de oito municípios
afetados pela perda de arrecadação provocada pela restrição de
atividades econômicas no início
da pandemia de covid-19.
Naquele ano, o Congresso
aprovou um pacote de socorro a
governos locais, mas a lei foi
sancionada apenas no fim de
maio de 2020. Isso fez o Tesouro Nacional honrar as garantias
dos entes locais na maior parte
do primeiro semestre do ano retrasado, aumentando o número
de estados e de municípios com
dívidas cobertas pela União.
Como a situação não se repetiu
em 2021, o número de estados
e de municípios com garantias
honradas caiu.
Decisões judiciais
Nos últimos anos, decisões
do Supremo Tribunal Federal
(STF) impediram a execução das
contragarantias de vários estados em dificuldade financeira.
Com a adesão do estado do Rio
de Janeiro ao Regime de Recu-

peração Fiscal (RRF), no fim de
2017, o estado pôde contratar
novas operações de crédito com
garantia da União, mesmo estando inadimplente. Algumas contragarantias de Minas Gerais
também não estão sendo executadas por causa de liminares concedidas pelo STF.
Em maio do ano passado, o
STF autorizou o governo goiano a aderir ao pacote de recuperação fiscal em troca da adoção
de um teto de gastos estadual. Há
cerca de duas semanas, Goiás
assinou a adesão ao RRF, que
permite a suspensão do pagamento de dívidas com a União
em troca de um plano de ajuste
de gastos.
No início da pandemia de
covid-19, o STF concedeu liminar para suspender a execução de
garantias em diversos estados.
No fim de 2020, o ministro Luiz
Fux, do STF concedeu liminar
mantendo o Rio de Janeiro no
regime de recuperação fiscal.
(Agencia Brasil)

Valor da cesta básica aumenta
em todas as capitais em 2021
O valor da cesta básica aumentou em 2021 nas 17 capitais
onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) realiza a Pesquisa Nacional da
Cesta Básica de Alimentos.
Segundo os dados, na comparação de dezembro de 2021
com o mesmo mês do ano anterior, as altas mais expressivas
ocorreram
em
Curitiba
(16,3%), Natal (15,42%), Recife (13,42%), Florianópolis
(12,02%) e Campo Grande
(11,26%). As menores taxas
acumuladas foram as de Brasília (5,03%), Aracaju (5,49%) e
Goiânia (5,93%).
A Pesquisa mostrou que, de
novembro para dezembro de
2021, o valor da cesta básica subiu em oito cidades, com destaque para Salvador (2,43%) e Belo
Horizonte (1,71%). A redução

mais importante foi registrada
em Florianópolis (-2,95%).
Em dezembro de 2021, o
maior custo da cesta foi o de São
Paulo (R$ 690,51), seguido de
Florianópolis (R$ 689,56) e Porto Alegre (R$ 682,90). Entre as
cidades do Norte e Nordeste, localidades onde a composição da
cesta é diferente, os menores
valores médios foram observados em Aracaju (R$ 478,05),
João Pessoa (R$ 510,82) e Salvador (R$ 518,21).
Segundo as estimativas do
Dieese, em dezembro de 2021,
o salário-mínimo necessário
para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria
equivaler a R$ 5.800,98 o que
representa 5,27 vezes o atual
salário-mínimo, de R$ 1.100.
Em novembro, o mínimo necessário correspondeu a R$
5.969,17 ou 5,43 vezes o piso

vigente. Em dezembro de 2020,
o salário-mínimo necessário foi
de R$ 5.304,90, ou 5,08 vezes
o piso em vigor, que equivalia a
R$ 1.045,00.
Produtos
Os dados mostram que entre
dezembro de 2020 e de 2021
tiveram alta acumulada de preços em quase todas as capitais
pesquisadas a carne bovina de
primeira (de 5% em Aracaju a
18,76%, em Porto Alegre), açúcar (entre 32,12% em Fortaleza
e 73,25% em Curitiba), óleo de
soja (de 8,94% em Goiânia a
11,68% em Campo Grande), pó
de café (entre 39,42% em São
Paulo a 112,44% em Vitória) e
o tomate - com variações expressivas em Natal (102,29%),
Vitória (58,53%), Florianópolis
(43,85%), Rio de Janeiro
(42,39%) e Belo Horizonte

(36,76%).
Também aumentaram o pão
francês (altas que variaram entre
1,42%, em Florianópolis e
14,14% em Curitiba), a manteiga (entre 0,51% em Belo Horizonte a 27,03% em Vitória), o
leite integral longa vida (de
5,24% em Curitiba a 9,52% em
Florianópolis), a farinha de trigo
(de 33,82% em Curitiba a 17,2%
em Porto Alegre), e a mandioca,
que variou no Norte e Nordeste
entre 0,65% em João Pessoa a
13,14%, em Natal.
No sentido contrário, registraram queda na maior parte das
capitais a batata (com taxas entre -33,57% em Belo Horizonte e -13,36% em Brasília), o arroz agulhinha (de -21% em São
Paulo a -19,01% em Goiânia) e
o feijão (entre -11,65% em Goiânia e -0,51% em Recife).
(Agencia Brasil)

Píer Mauá deve deixar de
receber 25 mil turistas
O Píer Mauá, na zona portuária da capital fluminense, estima que, até o próximo dia 21, a
cidade deixará de receber aproximadamente 25 mil turistas e
uma injeção de US$ 7,5 milhões
na economia devido à suspensão
temporária de navios de cruzeiros nos portos brasileiros por
causa do número de infectados
por covid-19 entre passageiros
e tripulantes registrado em cinco embarcações.
Na segunda-feira (3), a Associação Brasileira de Navios de

Cruzeiros anunciou a suspensão
voluntária das operações nos
portos do Brasil até 21 de janeiro. A medida foi tomada após
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contraindicando embarques em cruzeiros neste momento, depois do surgimento de
surtos da covid-19 a bordo das
embarcações que operam na
costa brasileira.
Em nota, a administração do
Píer Mauá disse que todos os
usuários precisam apresentar o

comprovante de vacinação para
entrar no terminal, assim
como uso de máscara e a utilização de álcool gel. “Para o
caso de passageiros e tripulantes, os protocolos são ainda mais exigentes: todos precisam apresentar testes negativos no prazo de 72 horas. Já
os funcionários do Píer Mauá,
começaram a ser testados
100% em dias de operações”,
diz o comunicado.
Segundo o terminal, os protocolos da Anvisa para os cru-

zeiros são muito mais rigorosos que para a maioria dos outros equipamentos turísticos.
“A disseminação da nova variante Ômicron, infelizmente, já
é realidade em todo país. Entretanto, acredito que na atividade de cruzeiros, até mesmo
pela capacidade de testagem e
demais controles, antes e durante a viagem, os riscos são
controlados e mitigados”, disse o diretor de operações do
Píer Mauá, Américo Relvas.
(Agencia Brasil)

Cazaquistão:
presidente determina
atirar para matar
durante tumultos
O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, disse
na sexta-feira (7) que determinou às suas forças de segurança que
atirem para matar em tumultos provocados por quem chamou de
bandidos e terroristas. A informação foi dada um dia após a Rússia
enviar tropas para ajudar a reprimir um levante em todo o país.
As forças de segurança pareciam estar no controle das ruas
da principal cidade do país, Almaty, na manhã desta sexta-feira,
mas tiros ainda podiam ser ouvidos após dias de tumultos, nos
quais dezenas de pessoas foram mortas e prédio públicos saqueados e incendiados.
“Os militantes não baixaram suas armas, eles continuam cometendo crimes ou se preparando para eles. A luta precisa ser
levada até o fim. Quem não se render, será destruído”, afirmou o
presidente em pronunciamento na televisão.
“Eu dei ordem às agências de segurança e ao Exército que
atirassem para matar, sem aviso”.
Tokayev culpa terroristas com treinamento internacional pelo
pior episódio de violência do país da Ásia Central, em 30 anos
de independência.
O ministro da Defesa da Rússia, citado pela agência Interfax,
disse que mais de 70 aviões estão fazendo viagens ininterruptas
para levar tropas russas para o Cazaquistão, e que eles estão ajudando agora a controlar o principal aeroporto de Almaty, retomado nessa quinta-feira dos manifestantes.
As manifestações começaram como resposta à alta de preços de combustíveis e se desdobraram para um movimento contra o governo e o ex-líder Nursultan Nazarbayev, de 81 anos, o
governante mais longevo de todas as ex-repúblicas soviéticas.
Nazarbayev passou a presidência a Tokayev há três anos, mas
acredita-se que sua família tenha mantido poderes em Nur-Sultan, a capital construída especialmente para o governo e que leva
o nome do ex-presidente.
O Ministério do Interior informou que 26 “criminosos armados” foram “liquidados”, enquanto 18 membros da polícia e
da guarda nacional teriam sido mortos desde o início dos protestos, números que parecem não ter sido atualizados desde ontem. O canal estatal de televisão falou em mais de 3,7 mil prisões.
Na manhã desta sexta-feira, novos tiros podiam ser escutados perto da principal praça em Almaty, onde as tropas haviam
lutado contra manifestantes durante o dia anterior. Correspondentes da Reuters viram veículos blindados de transporte de tropas ocupando a praça.
Algumas centenas de metros dali, um cadáver estava em um
carro altamente danificado. Em outra parte da cidade, uma loja
de munições havia sido saqueada.
Agitações generalizadas foram registradas em outras cidades por todo país, de 19 milhões de pessoas. A internet foi cortada desde quarta-feira (5), tornando difícil determinar a extensão completa da violência. (Agencia Brasil)

Covid: Reino Unido
convoca militares para lidar
com falta de pessoal
O Ministério da Defesa do Reino Unido informou na sextafeira (7) que começou a destacar militares para apoiar hospitais
que sofrem escassez de pessoal e pressões extremas, devido a
casos recordes de covid-19 no país.
O governo disse que 200 militares das Forças Armadas foram disponibilizados para apoiar o Serviço Nacional de Saúde
(NHS) em Londres, durante as próximas três semanas.
O Reino Unido vive um surto de covid-19 devido à variante
Ômicron e relatou mais de 150 mil novos casos a cada dia, durante a última semana.
O primeiro-ministro, Boris Johnson, afirmou que a Inglaterra pode suportar o surto sem novas restrições, graças à vacinação e menor gravidade da variante, mas alertou para algumas semanas desafiadoras.
O governo também destacou as Forças Armadas para auxiliar
nos testes e programas de vacinação da covid-19.
“Mais uma vez, eles estão ajudando os trabalhadores do NHS,
que trabalham 24 horas por dia em toda a capital, auxiliando o
serviço de saúde neste difícil período de inverno, em que a necessidade é maior”, disse o ministro da Saúde, Sajid Javid.
O Reino Unido relatou quase 150 mil mortes pela covid-19
e, dois anos após a pandemia, o serviço de saúde estatal já enfrentava uma crise moral e de pessoal mesmo antes do recente
surto da Ômicron, segundo relatório parlamentar publicado na
quinta-feira (6).
Chaand Nagpaul, presidente do Conselho da Associação Médica Britânica, afirmou que há níveis sem precedentes de ausência de pessoal do NHS.
“Embora o governo tenha recorrido à ajuda do Exército em
Londres, não esqueçamos que temos um problema nacional no
momento”, disse Nagpaul. “Este é um problema nacional e nunca vimos este nível de ausência de pessoal antes”. (Agencia Brasil)

Terremoto de magnitude 5,2
atinge região central do Peru
Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a região central do
Peru na sexta-feira (7), cerca de 2 quilômetros a leste-nordeste
da cidade de Ricardo Palma, informou o Serviço Geológico dos
Estados Unidos (USGS).
O terremoto ocorreu a uma profundidade de 71,2 km, de acordo com o USGS.
O Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu fez a mesma
leitura, revisando uma notificação preliminar mais alta. (Agencia Brasil)
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Movimentação dos portos do PR
tem maior volume da história
Os Portos de Paranaguá e
Antonina fecharam 2021 com
movimentação de 57.520.122 toneladas de cargas - o maior volume de produtos importados e
exportados já atingido pelos
terminais paranaenses na história. Em relação às 57.338.001
toneladas registradas em 2020,
o aumento foi de 0,3%.
Não fosse a queda no embarque dos granéis sólidos de
exportação, principalmente do
milho, produto que sofreu quebra significativa em decorrência da estiagem durante o desenvolvimento da lavoura, o
volume movimentado no ano
passado poderia ter sido ainda
maior, segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz
Fernando Garcia.
“Trabalhamos intensamente,
durante todo o ano de 2021, com
alta produtividade e performance e superamos o nosso próprio
recorde. O segmento dos granéis

sólidos de exportação registrou
queda, porém todos os demais
alcançaram aumento na movimentação”, disse.
Os granéis sólidos, tanto de
importação quanto exportação,
representam quase 62,2% da
movimentação total dos portos
do Paraná. Em 2021, foram
35.806.105 toneladas de cargas
movimentadas – 4% a menos
que em 2020, com 37.288.965 toneladas.
Considerando apenas os
granéis sólidos de exportação
– soja, milho, farelo de soja e
açúcar – em 2021, foram
23.027.094 toneladas de cargas,
13% a menos que as 26.531.964
toneladas exportadas em 2020.
No segmento, no último
ano, apenas o embarque de açúcar registrou alta. Foram exportadas 4.080.802 toneladas do
produto, 4% a mais que as
3.935.096 toneladas embarcadas
no ano anterior.

Já os granéis sólidos de importação – fertilizantes, malte/
cevada, trigo, sal e, em 2021, em
especial, o milho – registraram
aumento de 18%. Em 2021 foram 12.881.261 toneladas ante
10.911.752 toneladas no ano anterior.
O segmento que engloba a
movimentação de produtos em
sacas (como o açúcar e o fubá),
contêineres, fardos (como madeira, papel e celulose) e unidades (como os veículos e partes
de projetos) é chamado de carga geral e representa quase 24%
do total movimentado pelos
portos de Paranaguá e Antonina no ano passado.
Em 2021, a carga geral somou
13.765.178 toneladas movimentadas – 11% a mais que as
12.440.192 toneladas embarcadas e desembarcadas em 2020.
O destaque principal foi a quantidade de contêineres no ano
passado, com registro de nova

marca histórica e aumento de
12% na movimentação total.
Em 2021, 1.100.885 TEUs
(unidade específica equivalente a um contêiner de 20 pés) foram importados e exportados
pelo Terminal de Contêineres de
Paranaguá, administrado pela
TCP. Em 2020, foram 981.116
TEUs.
Produtos líquidos – granéis
de importação e exportação –
somam 13,8% do total movimentado em 2021 pelos portos paranaenses. Nos 12 meses do
ano, o segmento movimentou
7.948.839 toneladas de cargas,
4% a mais que as 7.608.843 toneladas registradas em 2020.
Entre os líquidos, destacase a movimentação do óleo de
soja, com aumento nos volumes
tanto de importação quanto de
exportação. Embarcadas, no
ano passado, foram 1.179.760
toneladas do óleo vegetal, 50%
a mais que as 788.262 tonela-

das exportadas em 2020. Em
contrapartida, o desembarque
totalizou 361.416 toneladas
(57% superior que as 230.433
toneladas importadas em 2020).
Das 57.520.122 toneladas de
cargas movimentadas pelos
portos do Paraná em 2021,
1.479.581 toneladas foram pelo
Porto de Antonina (Porto Ponta do Félix). O restante,
56.040.541 toneladas, pelos terminais do Porto de Paranaguá.
Em 2021 foi registrado o melhor mês de dezembro em movimentação de cargas da história
dos portos do Paraná. Nos 31
dias, foram 4.491.255 toneladas
de cargas importadas e exportadas. O volume é 19% maior que
as 3.777.259 toneladas registradas no mesmo mês em 2020.
Considerando a última movimentação mensal fechada,
além de maior volume, as exportações tiveram o maior aumento. Nesse sentido do comércio

exterior foram 2.349.837 toneladas movimentadas – 25% a mais
que as 1.873.758 toneladas exportadas em dezembro de 2020.
Em produtos de importação,
foram 2.141.418 toneladas em
dezembro do ano passado. O
volume é 12,5% maior que as
1.903.501 toneladas que passaram pelos terminais paranaenses nos mesmos 31 dias finais
de 2020.
Considerando o movimento
mensal, entre as exportações,
os produtos com maiores altas
foram os óleos vegetais (790%,
principalmente o óleo de soja);
os derivados de petróleo (94%);
o farelo de soja (15%); e a celulose (6%).
Entre as importações, os
destaques ficaram para os volumes de milho (em 2020 não
houve importação do produto);
fertilizantes (16%); sal; carga
geral (26%) e metanol (12%).
(AENPR)

Evolução da Ômicron provoca mudanças
na programação de grandes eventos
O avanço da variante Ômicron
mexeu com a programação de
grandes eventos no início deste
ano no país. Um exemplo é o festival de música Universo Spanta,
na Marina da Glória, zona sul do
Rio, que teve adiadas as apresentações da sexta-feira (7) até domingo (9), e ainda não remarcou
as datas. Músicos da banda de
Lulu Santos, que fariam show com
o cantor e compositor, e com a
cantora Duda Beat, foram diagnosticados com covid-19.
Em mensagem publicada no
Instagram, os músicos comunicaram que as outras atividades
do calendário estão mantidas e
que o cenário da pandemia ao
longo dos próximos dias continuará sendo acompanhado junto aos órgãos de saúde.
A programação prevê apresentações em todos os fins de
semana de janeiro e tem encerramento marcado para o dia 30.
Os organizadores do festival
disseram que esperam conseguir
manter a agenda. “Temos esperança de realizar um festival lindo e de nos reencontrarmos a
partir do dia 14”, afirmaram os
artistas, informando que pretendem retomar o evento na próxima sexta-feira.
Até mesmo eventos que começarão apenas em março requerem cuidados e planejamento especiais. O produtor do Tim Music Verão, Rafaello Ramundo,
previsto para os dias 12 e 13 e 19
e 20 de março, na Praia de Ipanema, disse que o trabalho da equipe é sempre antecipado e que o
cenário atual vem sendo acompanhado. Ele adiantou que está
sendo trabalhada inclusive a
possibilidade de datas mais para
a frente, caso seja necessário
adiar as apresentações. “Por
prudência, já estamos montan-

do um plano de contingência
para levar o evento um pouco
mais para a frente.” Segundo o
produtor, o evento inclui extensa lista de artistas e equipes e
há risco de as pessoas estarem
contaminadas quando o evento
ocorrer.
Ramundo disse que é muito
forte o impacto de não realizar
um grande evento que já foi preparado, mas ressaltou que a responsabilidade vem na mesma
medida e não pode ser comprometida por conta de imprudência da produção. “Se chegar a
um ponto em que realmente é impossível fazer, aí, mesmo com
todo o prejuízo que isso possa
causar, porque eventos como o
Tim Music Verão geram muito
emprego – quase 3 mil entre diretos e indiretos —, se a pandemia for do tamanho que está se
desenhando, a gente dá um
freio”, afirmou o produtor à
Agência Brasil.
Outro evento com presença
de público produzido por Ramundo é o Festival Invasão Cultural, com apresentações musicais que antecedem os jogos do
basquete do Flamengo, no Maracanãzinho, zona norte do Rio.
Neste caso, a opção foi reduzir
o número de pessoas no local
com a exigência de protocolos
sanitários e a transmissão dos
shows pela internet. “Estamos
lançando uma série de artistas
no projeto Invasão Cultural, que
fala para um público mínimo no
Maracanãzinho, mas isso é replicado na internet para as pessoas. É a vida que estamos vivendo hoje”, enfatizou.
Grandes eventos precisam
ser organizados com extenso
planejamento antecipado. A preparação do Universo Spanta, por
exemplo, envolveu centenas de

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
IMARIBO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77 - NIRE: 4130001199-1
ATA DA 67ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2021, às 09:00 (nove
horas), na sede social da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na
Rua Alfred Nobel, no 635, bairro Cidade Industrial de Curitiba – CIC, CEP 81.170-280.
CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Editais de Convocação publicados nos termos do artigo 124
da Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal nº 6.404/76, conforme alterada), nas edições: (i)
dos dias 20, 23 e 24 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Estado do Paraná, páginas 49, 45
e 46 e no Jornal O Dia SP, páginas 5,6 e 9 respectivamente. PRESENÇAS: Presentes: (i) os
acionistas representando 66,2211% (sessenta e seis vírgula dois mil duzentos e onze por
cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas; (ii) os Diretores Paulo Roberto Pizani e Raimar Sternadt. COMPOSIÇÃO DA
MESA: Presidente: Vera Maria Luhm Pisani; Secretário: Paulo Roberto Pizani. ORDEM DO
DIA: (i) Eleição do novo membro do Conselho de Administração em substituição ao cargo
vago deixado pela Sra. Betina Ferreira Pisani; (ii) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Antes
de iniciados os trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade de votos dos acionistas
presentes que a Ata das Assembleias fosse lavrada em forma de sumário, e as declarações de
votos, protestos e dissidências porventura existentes serão numeradas, autenticadas e recebidas
pela Mesa e serão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da
Lei das Sociedades por Ações. (i) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas
presentes e sem qualquer ressalva, reserva ou condição, a eleição do Sr. JULIO CESAR
PISANI, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade profissional 4087 CRM/
PR e da Carteira de Identidade Civil RG. nº 699.059-2 SSP/PR e CPF/MF nº 184.184.659-72,
residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carmelo Rangel, nº
1394, CEP 80.440-050, ficando registrado que deverá tomar posse, na forma da lei, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir desta data, assinado o respectivo termo de posse. O
Conselheiro ora eleito declara que não esta impedidos de desempenhar a administração de
sociedade personificada, nos termos do que determina o artigo 147 da Lei das Sociedades
Anônimas e do parágrafo primeiro do artigo 1.011 da Lei no 10.406/2002, ou seja, não esta
condenado ou sob efeito de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (ii) Em
assuntos gerais nada foi deliberado. Fica autorizada a Diretoria a adotar todas as providências
necessárias para a execução das deliberações aprovadas e transcritas na presente Ata.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos
suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada,
tendo sido assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Vera Maria Luhm Pisani
(Presidente da Mesa); Paulo Roberto Pizani (Secretário). ACIONISTAS PRESENTES: (i)
Paulo Roberto Pizani; (ii) La Famiglia di Giulio Ltda (p. Julio Cesar Pisani); (iii); Luiz
Fernando Pizzani e (iv) Vera Maria Luhm Pisani.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da transcrição do livro próprio.
Curitiba (PR), 30 de agosto de 2021.
Vera Maria Luhm Pisani
Paulo Roberto Pizani.
Presidente
Secretário
Registrada na JUCEPAR em 15/09/2021, sob nº 20216042097 – Leandro Marcos Raysel
Biscaia – Secretário-Geral.

pessoas durante dois anos para
definir os detalhes e a lista com
mais de 100 atrações. Nesse período, veio a covid-19, e o cenário mudou.
Antes do surgimento da
Ômicron, tudo parecia estar caminhando para a normalidade.
As famílias se reuniram no Natal
e, mesmo com restrições, se comparado a outros anos, houve a
queima de fogos em vários pontos do Rio e comemorações em
outras cidades do país no réveillon.
Os eventos culturais e de turismo do Brasil estão entre os
segmentos mais atingidos pela
pandemia. Dados da Associação
Brasileira de Promotores de
Eventos (Abrape) indicam que
as perdas do setor no auge da
pandemia chegaram a 93%. O ambiente que se mostrava mais favorável nos últimos meses de
2021, reforçado pelo avanço da
vacinação e a consequente redução de casos e de óbitos da
doença, animou os promotores
e grandes eventos começaram a

ser programados.
Agora, com a multiplicação da
variante Ômicron, a realização
desses eventos passou a ser motivo de preocupação. Salvador,
Recife e Olinda já cancelaram a
programação de carnaval. No Rio,
a prefeitura cancelou os desfiles
de blocos de rua e espera resposta das agremiações à proposta de
apresentações em lugares onde
o controle do público pode ser
feito, como o Parque Madureira,
na zona norte, e o Parque Olímpico, na zona oeste.
Para as escolas de samba,
pelo menos até agora, os desfiles estão mantidos no Sambódromo da Sapucaí com exigências do comprovante de vacinação em dia e testagem para covid-19 antes do espetáculo.
Para especialistas, no entanto, o avanço da Ômicron no país
recomenda cautela, e o melhor
seria o cancelamento total de
grandes espetáculos e festejos
como os de carnaval. Embora reconheça que tais eventos foram
programados em outro cenário

da pandemia, a vice-presidente
da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, afirmou que, diante do que já
se verificou em países do Hemisfério Norte, onde a variante se
espalhou em grandes proporções, o momento é de retroceder. “É preciso que a população
entenda que mudou. Não podemos mais relaxar de maneira nenhuma”, disse Isabella à Agência Brasil.
A médica destacou ainda o
impacto nas mais diversas atividades, quando aumenta o número de casos. “Felizmente não teremos um número de mortes
como tivemos nas últimas ondas,
mas teremos tantos casos que a
economia ficará prejudicada por
causa do absenteísmo”, afirmou
Isabella, que citou como exemplo os inúmeros voos cancelados por causa da contaminação
das equipes de tripulantes.
Quando há muita gente em
circulação, é preciso restringir
mais, com poucos circulando, libera-se mais, disse o infectolo-

gista. “A conta é essa. O momento agora, é voltar para trás. Limitar a frequência”, recomendou
Kfouri, reforçando que a limitação se daria até baixarem as taxas de transmissão da Ômicron.
Soranz destacou que as
pessoas precisam ter consciência de que, para ficar juntas no
mesmo local, é necessário que
todas estejam devidamente vacinadas. O secretário reconheceu que isso não vem ocorrendo em alguns eventos, que terminaram com muitas pessoas
infectadas, como nos cruzeiros,
que precisaram ser suspensos.
Para Soranz, o panorama
pode mudar, se houver aumento
nas internações, por causa da
falta de respeito às regras sanitárias.
Soranz reforçou que é importante os eventos culturais continuarem cumprindo as medidas
sanitárias colocadas: em locais
com muita gente, exigir o uso de
máscara e a apresentação do
passaporte sanitário.(Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
IMARIBO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77 - NIRE: 4130001199-1
ATA DA 68ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2021, às 11:30
(onze horas e trinta minutos), na sede social da Companhia, localizada na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Alfred Nobel, no 635, bairro Cidade Industrial de Curitiba – CIC,
CEP 81.170-280. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Editais de Convocação publicados nos
termos do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal nº 6.404/76, conforme
alterada), nas edições: (i) dos dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2021 no Diário Oficial do
Estado do Paraná, páginas 74, 64 e 62 e no Jornal O Dia SP, páginas 4,6 e 7 respectivamente.
PRESENÇAS: Presentes: (i) os acionistas representando 87,2307% (oitenta e sete vírgula
dois mil trezentos e sete por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas; (ii) os Diretores Paulo Roberto Pizani e
Raimar Sternadt. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Vera Maria Luhm Pisani; Secretário:
Paulo Roberto Pizani. ORDEM DO DIA: (i) Distribuição de Dividendos pela Companhia;
(ii) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Antes de iniciados os trabalhos, foi deliberado e
aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes que a Ata das Assembleias fosse
lavrada em forma de sumário, e as declarações de votos, protestos e dissidências porventura
existentes serão numeradas, autenticadas e recebidas pela Mesa e serão arquivadas na sede da
Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações. (i) Após
deliberação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, e sem qualquer ressalva,
reserva ou condição, em conformidade com o disposto no parágrafo 6º do art. 202 da Lei 6.404/
76 foi aprovada a distribuição dos dividendos aos acionistas, decorrentes de Reserva de
Retenção de Lucros no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (ii) Em assuntos
gerais nada foi deliberado. Fica autorizada a Diretoria a adotar todas as providências necessárias
para a execução das deliberações aprovadas e transcritas na presente Ata. ENCERRAMENTO
E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Vera Maria Luhm Pisani (Presidente da
Mesa); Paulo Roberto Pizani (Secretário). ACIONISTAS PRESENTES: (i) Paulo Roberto
Pizani; (ii) Heloisa Maria Pisani de Oliveira Franco; (iii) La Famiglia di Giulio Ltda(p. Julio
Cesar Pisani). (iv); Luiz Fernando Pizzani; (v) Luiz Felipe Nardi e (vi) Vera Maria Luhm
Pisani. Certifico que a presente ata é cópia fiel da transcrição do livro próprio. Curitiba (PR),
21 de dezembro de 2021.
VERA MARIA LUHM PISANI
PAULO ROBERTO PIZANI
Presidente
Secretário
Registrada na JUCEPAR em 04/01/2022, sob nº 20218565402 – Leandro Marcos Raysel
Biscaia – Secretário-Geral.

NÓRDICA VEÍCULOS S.A.
CNPJ/MF: 77.997.187/0001-74 - NIRE: 4130000421-8
ATA DA 41ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2020, às 11:45
(onze horas e quarenta e cinco minutos), na sede social da Companhia, localizada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Alfred Nobel, no 795, bairro Cidade Industrial de Curitiba
– CIC, CEP 81.170-280. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Dispensada a convocação face à
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos
do art. 124, parágrafo 4º. da Lei 6404/1976. PRESENÇAS: Presentes: (i) os acionistas
representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas; (ii) o Diretor da Companhia Paulo Roberto Pizani.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Vera Maria Luhm Pisani; Secretário: Julio Cesar
Pisani. ORDEM DO DIA: (i) Distribuição de Dividendos pela Companhia; (ii) Assuntos
Gerais. DELIBERAÇÕES: Antes de iniciados os trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade de votos dos acionistas presentes que a Ata das Assembleias fosse lavrada em
forma de sumário, e as declarações de votos, protestos e dissidências porventura existentes
serão numeradas, autenticadas e recebidas pela Mesa e serão arquivadas na sede da Companhia,
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações. Após deliberação,
por unanimidade de votos dos acionistas presentes, e sem qualquer ressalva, reserva ou condição,
em conformidade com o disposto no parágrafo 6º do art. 202 da Lei 6.404/76 foi aprovada a
distribuição dos dividendos aos acionistas, decorrentes de Reserva de Retenção de Lucros no
valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Fica autorizada a Diretoria a adotar todas
as providências necessárias para a execução das deliberações aprovadas e transcritas na presente
Ata. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os
trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e
aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Vera Maria Luhm
Pisani (Presidente da Mesa); Julio Cesar Pisani (Secretário). ACIONISTAS PRESENTES:
(i) Imaribo S/A Indústria e Comércio (p. Paulo Roberto Pizani); (ii) La Famiglia di Giulio
Ltda (p. Julio Cesar Písani) e (iii); Vera Maria Luhm Pisani.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da transcrição do livro próprio.
Curitiba (PR), 21 de dezembro de 2021.
VERA MARIA LUHM PISANI
JULIO CESAR PISANI
Presidente
Secretário
Registrada na JUCEPAR em 22/12/2021, sob nº 2028564961 – Leandro Marcos Raysel
Biscaia – Secretário
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NÓRDICA VEÍCULOS S.A.
CNPJ/MF: 77.997.187/0001-74 - NIRE: 4130000421-8
ATA 40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE
AGOSTO DE 2021
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2021, às 10:00 (dez
horas), na sede social da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na
Rua Alfred Nobel, no 795, bairro Cidade Industrial de Curitiba – CIC, CEP 81.170-280.
CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Dispensada a convocação face à presença dos acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, parágrafo
4º. da Lei 6404/1976.PRESENÇAS: Presentes: (i) os acionistas representando 100% (cem
por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas; (ii) os Diretores da Companhia Paulo Roberto Pizani, Nelson Pizani
Neto. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Vera Maria Luhm Pisani; Secretário: Paulo
Roberto Pizani.ORDEM DO DIA: (i) Eleição do novo membro do Conselho de Administração
em substituição ao cargo vago deixado pela Sra. Betina Ferreira Pisani; (ii) Assuntos Gerais.
DELIBERAÇÕES: Antes de iniciados os trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade de votos dos acionistas presentes que a Ata das Assembleias fosse lavrada em
forma de sumário, e as declarações de votos, protestos e dissidências porventura existentes
serão numeradas, autenticadas e recebidas pela Mesa e serão arquivadas na sede da Companhia,
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.(i) Foi aprovada, por
unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem qualquer ressalva, reserva ou condição,
a eleição do Sr. JULIO CESAR PISANI, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade profissional 4087 CRM/PR e da Carteira de Identidade Civil RG. nº 699.059-2
SSP/PR e CPF/MF nº 184.184.659-72, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, na Rua Carmelo Rangel, nº 1394, CEP 80.440-050, ficando registrado que deverá
tomar posse, na forma da lei, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir desta data,
assinado o respectivo termo de posse. O Conselheiro ora eleito declara que não esta impedidos
de desempenhar a administração de sociedade personificada, nos termos do que determina o
artigo 147 da Lei das Sociedades Anônimas e do parágrafo primeiro do artigo 1.011 da Lei no
10.406/2002, ou seja, não esta condenado ou sob efeito de condenação que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou propriedade. (ii) Em assuntos gerais nada foi deliberado. Fica autorizada a Diretoria a
adotar todas as providências necessárias para a execução das deliberações aprovadas e transcritas
na presente Ata. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar,
foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente
ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Vera Maria
Luhm Pisani (Presidente da Mesa); Paulo Roberto Pizani (Secretário). ACIONISTAS
PRESENTES: (i) Imaribo S/A Indústria e Comércio (p. Paulo Roberto Pizani); (ii) La Famiglia
di Giulio Ltda (p. Julio Cesar Písani) e (iii); Vera Maria Luhm Pisani. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da transcrição do livro próprio.
Curitiba (PR), 30 de agosto de 2021.
Vera Maria Luhm Pisani
Paulo Roberto Pizani.
Presidente
Secretário
Registrada na JUCEPAR em 14/09/2021, sob nº 20216040507 – Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário-Geral

Jornal O DIA SP
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE CECÍLIA ABDELNUR MARTINS, REQUERIDO POR MARIA CECÍLIA MARTINS E OUTRO PROCESSO Nº1089757-81.2020.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de

Direito da 7ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero
Coimbra,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 23/07/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO
de CECÍLIA ABDELNUR MARTINS,CPF 072.735.538-40, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Cecília Martins,
CPF 084.501.798-58. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 09 de setembro de 2021.
[16,27,07]

Jornal
O DIA SP
ON TRILHOS – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Em Constituição
1º TRASLADO. LIVRO 3271 – FOLHAS 27. ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DA ON TRILHOS – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Aos 22 (Vinte e Dois) dias do mês de Dezembro de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um), do Presidente do Conselho, suas funções serão exercidas pelo conselheiro que for por ele
nesta Cidade e Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, n°. designado; no caso de vacância de qualquer dos cargos de conselheiro, a Assembleia Ge222, Bloco B, 4º andar, perante mim, escrevente do Cartório do 15º Tabelião de Notas, ral procederá ao preenchimento do cargo vago. Artigo 9º. O Conselho de Administração
compareceu como outorgante, Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente, pela maioria de seus membros ou pela
Trens Metropolitanos de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 42.288.184/0001- Diretoria Executiva, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, devendo constar da con87, sediada na Rua Zuma de Sá Fernandes, n°. 360, Presidente Altino, Osasco- SP - CEP: vocação, além do local, data e hora da reunião, a respectiva ordem do dia. Parágrafo
06213-040, com seu Estatuto Social Consolidado datado de 20 de setembro de 2021, re- Primeiro. Na hipótese de o Presidente retardar a convocação para as reuniões do Congistrado na JUCESP sob o nº. 510.289/21-6 em sessão de 22 de outubro de 2021, neste selho de Administração por mais de 5 (cinco) dias após o recebimento de solicitação esato representada nos termos do Capítulo IV de seu Estatuto Social, por seus Diretores os crita de qualquer de seus membros, a referida reunião poderá ser convocada por qualSenhores: Francisco Pierrini, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cé- quer conselheiro, mediante envio de convocação escrita aos demais conselheiros, nos mesdula de Identidade RG nº. 15.398.467 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 079.221.388- mos termos indicados neste Artigo 9º. Parágrafo Segundo. Independentemente das
22; e Fernando Luiz Nunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Iden- formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que comparecerem totidade RG nº. 18.875.313-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 072.795.008-89, am- dos os membros do Conselho de Administração. Parágrafo Terceiro. Matérias que não
bos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço profissional na Cidade de São sejam objeto da ordem do dia constante da convocação não devem ser objeto de delibePaulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olím- ração em reuniões do Conselho de Administração, exceto se a reunião contar com a prepia, CEP: 04551-065, e eleitos pela Ata de Reunião do Conselho de Administração data- sença de todos os conselheiros e estes concordarem, por unanimidade, em apreciar tais
da de 21 de maio de 2021, registrado na JUCESP sob o nº. 269.659/21-3 em 11/06/2021 matérias. Parágrafo Quarto. As reuniões do Conselho de Administração serão presidias quais ficam arquivadas nestas notas juntamente com a ficha cadastral completa expe- das pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quaisquer de
dida pela JUCESP, comparecendo também, nos termos e para os fins do artigo 1º, §2º da seus membros. O secretário será nomeado pelo presidente da respectiva reunião. ParáLei nº. 8.906/94, a advogada Ketlin Raysa Isaías de Sousa, brasileira, solteira, advo- grafo Quinto. As reuniões do Conselho de Administração também serão consideradas
gada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 57.708.830-0 SSP/SP, e inscrita no CPF/ entre presentes quando realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por
MF sob o nº 068.233.443-00 e na OAB/SP nº. 456.122, com endereço profissional na Rua qualquer outro meio de comunicação, sendo facultada ainda, aos Conselheiros a maniZuma de Sá, nº. 360, CEP 06213-902, Osasco/SP. Os presentes reconhecidos entre si como festação na reunião por meio da submissão prévia de voto escrito ao seu Presidente. Aros próprios, à vista dos documentos exibidos que, comigo, reciprocamente conferiram e tigo 10. Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da
acharam conforme, do que dou fé. - E, pela Outorgante, me foi dito o seguinte: a fim Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes matérias: (i) conde, nos termos dos artigos 87, § 1º e 251 da Lei nº. 6.404/76, proceder à: (i) constituição tratação de qualquer empréstimo, financiamento, obrigação, garantia de qualquer natuda subsidiária integral ON Trilhos - Administração e Participações S.A., sociedade reza (incluindo, mas sem limitação, a emissão pela Companhia de instrumentos de dívianônima de capital fechado; (ii) aprovação do Estatuto Social que regerá a referida Com- da e/ou valores mobiliários, debêntures, bônus de subscrição, opções de compra ou de
panhia; (iii) eleição do Conselho de Administração e à fixação da respectiva remunera- partes beneficiárias), em valores acima de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
ção; e (iv) a escolha do jornal para as publicações legais da Companhia. Pela Outorgan- mil reais) e que não ultrapassem 10.000.000,00 (dez milhões), em uma única operação
te, então, foi dito que, pela presente escritura pública, sob a denominação social de ON ou em um conjunto de operações relacionadas realizadas num mesmo exercício social,
Trilhos - Administração e Participações S.A., doravante simplesmente denomina- desde que não previstos no Plano de Negócios, assim como a aprovação dos custos relada “Companhia”, constitui, como de fato e de direito constituída tem uma subsidiária in- cionados; (ii) a criação de qualquer ônus ou gravame, seja de que natureza for, sobre quaistegral, com as seguintes características: (a) será uma sociedade anônima de capital fe- quer bens ou direitos de titularidade da Companhia, presentes ou futuros, tangíveis ou
chado; (b) terá por objeto social (i) a exploração de atividades alternativas, complemen- intangíveis, em qualquer montante até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em uma
tares, acessórias ou de projetos associados, decorrentes dos serviços de transporte de pas- única operação ou em um conjunto de operações relacionadas realizadas num mesmo
sageiros das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da rede de trens metropolitanos de São exercício social; (iii) a concessão de avais, fianças ou qualquer outra garantia ou contraPaulo, permitidas pelo Contrato de Concessão n.º 02/2021 (“Contrato de Concessão”), garantia nos termos do Estatuto Social, em qualquer montante até R$ 10.000.000,00 (dez
firmado entre a Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropo- milhões de reais), em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionalitanos de São Paulo e o Estado de São Paulo (“Poder Concedente”), por intermédio das realizadas num mesmo exercício social; (iv) a venda, arrendamento, transferência,
da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM, inclusive a exploração co- oneração ou outra forma de alienação dos bens da Companhia, em valor superior a R$
mercial (i) de espaços destinados à propaganda e publicidade; (ii) da rede de infraestru- 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) única operação ou em um conjunto
tura e imobiliária das áreas remanescentes; (iii) de estacionamentos; bem como o desen- de operações relacionadas realizadas num mesmo exercício social; (v) a aquisição de
volvimento de atividades correlatas ou complementares as referidas acima; (c) terá pra- quaisquer ativos (incluindo valores mobiliários) em valor superior a R$ 2.500.000,00 (dois
zo indeterminado de duração, sendo, no mínimo, o necessário ao cumprimento, por sua milhões e quinhentos mil reais) e que não ultrapassem R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
acionista integral, de todas as obrigações do Contrato de Concessão para operação dos reais) única operação ou em um conjunto de operações relacionadas realizadas num messerviços de transporte de passageiros das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da rede de mo exercício social desde que não previstos no Plano de Negócios; (vi) a aprovação, pretrens metropolitanos de São Paulo; (d) terá sede e foro na Cidade de Osasco, Estado de viamente à sua celebração, de qualquer negócio entre a Companhia e qualquer AcionisSão Paulo, na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, n.º 55, bloco administrativo, ta ou Afiliada de qualquer Acionista ou outras sociedades integrantes do mesmo grupo
1º andar, CEP: 06010-160; (e) seu capital social será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), re- econômico destes Acionistas ou de suas Afiliadas, exceto aditivos de prazo que não impresentado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao pliquem em alteração de escopo ou valor; (vii) a aprovação da política geral de benefípreço de emissão de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e parcialmente inte- cios, remuneração e salários, incluindo bônus, participação nos lucros e opções de ações
gralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), para os empregados da Companhia; (viii) a eleição e destituição dos Diretores da Comcorrespondente a 10% (dez por cento) do capital social subscrito, nos termos do artigo panhia; (ix) realização de qualquer despesa ou investimento pela Companhia, cujo valor
80, II, da Lei nº. 6.404/76, depositado em conta corrente em estabelecimento bancário supere a quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e que não ulautorizado, nos termos dos artigos 80, III, e 81 da Lei nº. 6.404/76, tudo de acordo com o trapassem R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), única operação ou em um conjunto
respectivo recibo de depósito; (f) será administrada por um Conselho de Administração de operações relacionadas realizadas num mesmo exercício social, desde que não previscomposto por 05 (cinco) membros efetivos, sem suplentes, com mandato de 02 (dois) tos no Plano de Negócios; (x) a doação, pela Companhia, de quaisquer bens ou direitos
anos, eleitos em Assembleia Geral de Acionistas, e uma Diretoria, composta por 02 (dois) cujo valor seja acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), única operação ou em um
membros, que serão eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) conjunto de operações relacionadas realizadas num mesmo exercício social; (xi) a instianos. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria terão a sua remuneração tuição de Comitês Técnicos; (xii) examinar, opinar e propor à Assembleia Geral a distribuifixada anualmente pela Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Me- ção de dividendos, bem como deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distropolitanos de São Paulo, fundadora, na Assembleia Geral Ordinária destinada a tribuição de dividendos intermediários, bem como aprovar o pagamento ou crédito de juaprovar suas respectivas contas, sendo certo que, para este exercício social, a remunera- ros sobre o capital em cada exercício social, nos termos deste Estatuto Social; (xiii) a deção global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia será terminação da distribuição do montante global de remuneração aos administradores da
de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), não incluídos os valores referentes aos encargos so- Companhia; (xiv) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras, instruídas pelo pareciais que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a cer dos auditores independentes, relatório da administração e contas apresentadas pela
fixação do montante individual e, se for o caso, de benefícios de qualquer natureza e ver- Diretoria; (xv) a nomeação e/ou destituição de auditores independentes da Companhia;
bas de representação, conforme artigo 152 da Lei nº. 6.404/76. A verba global e anual ora (xvi) a convocação a Assembleia Geral dos acionistas, sempre que necessário ou exigido
aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros por lei; e (xvii) a fiscalização da gestão da Diretoria Executiva, a qualquer tempo, os livros
do Conselho de Administração renunciam, nesta data, ao recebimento de qualquer remu- e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados e/ou em vias de
neração pelo exercício do cargo referente ao exercício social de 2021; (g) foram eleitas celebração. Artigo 11. O quórum de instalação das reuniões do Conselho de Adminisas pessoas a seguir indicadas para os cargos de membros do Conselho de Administração tração será de 03 (três) membros. As deliberações do Conselho de Administração serão
da Companhia: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira, brasileiro, casado sob o regi- tomadas pela maioria de votos dos membros presentes. Artigo 12. Os membros do Conme de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identida- selho de Administração poderão participar das reuniões pessoalmente, por intermédio de
de RG nº. 02.228.228-99 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 254.751.935-68; (2) Lu- conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação siciano José Porto Fernandes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal multânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, serão considede bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-88.764 - SSP/MG e rados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata ou enviar por escrito
inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.456.816-15; (3) Roberto Vollmer Labarthe, brasi- sua concordância com o respectivo conteúdo. Serão considerados válidos os votos dos
leiro, casado sob o regime de separação total de bens, matemático, portador da Cédula membros do Conselho de Administração que tenham sido enviados, por escrito, antes da
de Identidade RG nº. 53.527.699-0 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 468.919.357- reunião do Conselho de Administração. Artigo 13. Serão lavradas no livro próprio as
68; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes, português, casado, economista, portador atas das reuniões do Conselho de Administração, que adquirirão validade e eficácia meda Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº. V548366IDIREXEX e inscrito no CPF/MF diante a assinatura de tantos conselheiros quantos necessários para constituir a matéria
sob nº. 233.238.528-26; todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. exigida para deliberação das matérias constantes da ordem do dia da reunião. Artigo
222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP; todos com endereço 14. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos
profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, sala 08, Vila Olímpia, CEP: os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da Assembleia Geral
04551-065, São Paulo/SP; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo, brasileiro, casado sob e do Conselho de Administração. Artigo 15. Diretoria Executiva será composta por 02
o regime de comunhão universal de bens, economista, portador da Cédula de Identidade (dois) membros, sendo um deles designado Diretor Presidente, permitida a reeleição. As
RG nº. 8.374.421-6 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 873.683.078-04, com endere- atribuições individuais dos membros da Diretoria serão definidas por deliberação do Conço profissional na Avenida Mofarrej, nº. 1288, Bairro Vila Leopoldina, São Paulo/SP; os selho de Administração. O mandato dos diretores é de 02 (dois) anos, permanecendo em
quais serão imediatamente investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos seus cargos até substituição ou reeleição. Sua remuneração será estabelecida anualmentermos de posse e de renúncia à remuneração no livro próprio, com mandato de 02 (dois) te pelo Conselho de Administração, conforme previsto na alínea (xiv) do artigo 10 acima.
anos a partir da presente data, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a Parágrafo Primeiro. Nos impedimentos ou ausências de quaisquer um dos Diretores,
eleição e posse de seus substitutos; (h) foi indicado o Sr. Luís Augusto Valença de Oli- o outro poderá substituí-lo, sendo que o substituto exercerá, cumulativamente, os dois
veira, acima qualificado, para exercer a função de Presidente do Conselho de Ad- cargos. Parágrafo Segundo. Em caso de vacância de quaisquer cargos de Diretor, asministração da Companhia; (i) ficou estabelecido que as publicações da Companhia sumirá interinamente o outro Diretor, até a primeira reunião do Conselho de Administraserão realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia (São Paulo)”; ção, que designará o novo Diretor. O Diretor substituto exercerá, cumulativamente, os dois
(j) foi aprovado o seguinte Estatuto Social que regerá a Companhia: Capítulo I - Da De- cargos, até a eleição e posse do novo Diretor. Parágrafo Terceiro. O Diretor que subsnominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1°. ON Trilhos - Administração e tituir outro Diretor na forma do presente artigo não fará jus a qualquer remuneração adiParticipações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, com sede e foro na Ci- cional. Artigo 16. Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as delidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, n.º berações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, e a prática, dentro das
55, bloco administrativo, 1º andar, CEP: 06010-160. O Conselho de Administração pode- suas atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia.
rá deliberar sobre a abertura ou encerramento de filiais ou outras dependências. Artigo Artigo 17. Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia
2º. A Companhia tem por finalidade exclusiva (i) a exploração de atividades alternativas, será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinacomplementares, acessórias ou de projetos associados, decorrentes dos serviços de trans- tura: a) De 02 (dois) Diretores; ou b) De 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procuporte de passageiros das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da rede de trens metropoli- rador; ou c) De 02 (dois) procuradores com poderes específicos. Parágrafo Primeiro. A
tanos de São Paulo, permitidas pelo Contrato de Concessão n.º 02/2021 (“Contrato de Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador
Concessão”), firmado entre a Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens com poderes específicos na prática dos seguintes atos: a) Receber citações ou intimações
Metropolitanos de São Paulo e o Estado de São Paulo (“Poder Concedente”), por in- judiciais ou extrajudiciais; b) Receber quitação de valores devidos pela Companhia; c) Retermédio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM, inclusive a ex- presentar a Companhia nos mandatos com cláusula ad judicia; d) Representar a Compaploração comercial (i) de espaços destinados à propaganda e publicidade; (ii) da rede de nhia em depoimentos judiciais e em juízo, exceto para a prática de atos que importem reinfraestrutura e imobiliária das áreas remanescentes; (iii) de estacionamentos; bem como núncia a direitos; e) Assinar correspondência, resposta de ofício, notificação e demais doo desenvolvimento de atividades correlatas ou complementares as referidas acima. Pa- cumentos que não implique na assunção de responsabilidade e/ou obrigações pela Comrágrafo Primeiro. É vedado à Companhia praticar quaisquer atos estranhos a seu ob- panhia; f) Assinar declarações, defesas, recursos e petições no âmbito de processos admijeto social, salvo mediante expressa autorização do Poder Concedente. Artigo 3º. A Com- nistrativos; g) Representar a Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociepanhia tem prazo indeterminado de duração, sendo, no mínimo, o necessário ao cumpri- dades da qual participe; h) Obter certificações digitais perante as entidades certificadomento, por sua acionista integral, de todas as obrigações do Contrato de Concessão para ras; e i) Praticar atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições púoperação dos serviços de transporte de passageiros das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeral- blicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Departamentos Estaduais de
da da rede de trens metropolitanos de São Paulo. Capítulo II - Do Capital Social e Trânsito - DETRANS, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e ouAções. Artigo 4º. O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subs- tras da mesma natureza. Parágrafo Segundo. O Conselho de Administração poderá
crito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 10.000 (dez autorizar a prática de atos específicos que vinculem a Companhia pela assinatura de apemil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único. O eventual in- nas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador regularmente constituído ou ainda, estabelegresso de novo acionista ao quadro acionário da Companhia dependerá de prévia anuên- cer competência e alçada para a prática de atos por um único representante. Parágracia do Poder Concedente. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 5º. A Assem- fo Terceiro. Os instrumentos de mandato, com exceção do previsto nos parágrafos 5º e
bleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins pre- 6º deste artigo, serão sempre firmados por dois diretores da Companhia e não poderão
vistos em lei, nos termos da Lei 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interes- ter prazo superior a 01 (um) ano, salvo aqueles indicados no parágrafo quarto deste arses da Companhia exigirem, observadas as prescrições legais e estatutárias, sendo per- tigo ou, ainda, aqueles para fins judiciais ou para representação em processos adminismitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. Pa- trativos, que poderão ser por prazo indeterminado. Parágrafo Quarto. O limite de prarágrafo Primeiro. A convocação de qualquer Assembleia Geral será feita pelo Presi- zo disposto no parágrafo terceiro supra não se aplica às procurações outorgadas pela
dente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da lei, ou por qualquer Companhia, necessárias à consecução de contratos de financiamento a serem firmados
acionista, ou nos demais casos conforme previsão legal. Parágrafo Segundo. Indepen- eventualmente junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
dentemente do disposto no parágrafo anterior, será considerada regularmente instalada e à Caixa Econômica Federal - CEF. Nesse caso, as procurações que vierem a ser outorgaa Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas. Parágrafo Terceiro. das deverão permanecer vigentes até o total cumprimento das obrigações previstas em
Qualquer acionista poderá ser representado nas Assembleias Gerais por procurador cons- tais financiamentos. Parágrafo Quinto. Especificamente para representação da Comtituído, mediante procuração com poderes específicos, que ficará arquivada na sede da panhia por prepostos em audiências, judiciais e extrajudiciais de qualquer natureza, os
Companhia, observado o disposto no §1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo instrumentos de mandato poderão ser firmados por: (i) 01 (um) diretor da Companhia em
Quarto. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administra- conjunto com 01 (um) procurador com poderes especiais e específicos para esse fim, ou
ção, ou, na sua ausência, por quem a Assembleia Geral indicar. O presidente da Assem- ainda, na impossibilidade da outorga nos termos do item (i) deste parágrafo, e (ii) 02
bleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 6º. Além das matérias (dois) procuradores em conjunto com poderes especiais e específicos para esse fim. Paestabelecidas em Lei, caberá à Assembleia Geral da Companhia deliberar acerca dos se- rágrafo Sexto. Especificamente para outorga de instrumento de mandato pela Compaguintes assuntos: (i) constituição de subsidiárias ou controladas, bem como a participa- nhia para representação ativa e passiva, em Juízo e/ou fora dele, por advogados contração da Companhia em qualquer outra sociedade, subscrição pela Companhia de capital tados para estas finalidades, poderão ser firmados por: (i) 01 (um) diretor em conjunto
social de qualquer outra sociedade ou aumento da participação da Companhia em qual- com 01 (um) procurador da filial da CCR S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0003quer outra sociedade; (ii) dissolução, liquidação, partilha ou cessação do estado de liqui- 59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, com poderes especiais e espedação da Companhia ou quaisquer de suas controladas, coligadas ou subsidiárias; (iii) cíficos para esse fim, ou ainda, (ii) 02 (dois) procuradores da filial da CCR S.A., inscrita no
modificação do objeto social e quaisquer alterações do Estatuto Social; (iv) aumento de CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Compacapital ou emissão de qualquer instrumento ou valor mobiliário conversível em ações da nhia, sempre em conjunto, com poderes especiais e específicos para esse fim. Capítulo
Companhia, emissão de opções ou bônus de subscrição, incluindo a aprovação do preço V - Do Conselho Fiscal - Artigo 18. O Conselho Fiscal não tem funcionamento perde emissão, os termos de pagamento e forma de colocação, pública ou privada; (v) elei- manente e se instalará na forma da lei. Quando instalado, será composto por 3 (três)
ção ou destituição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Com- membros efetivos e igual número de suplentes. Capítulo VI - Do Exercício Social, Bapanhia; (vi) qualquer transformação, fusão, incorporação, cisão, reorganização societária lanço e Resultados - Artigo 19. O exercício social coincide com o ano civil. Ao térmiou participação em grupo de sociedades envolvendo a Companhia; (vii) solicitação de au- no de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em
tofalência ou de recuperação judicial ou homologação de recuperação extrajudicial pela lei, que serão auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de ValoCompanhia; (viii) abertura do capital da Companhia e suas condições; (ix) realização de res Mobiliários. As demonstrações financeiras anuais serão apreciadas pela Assembleia
investimentos não previstos no Plano de Negócios em montante consolidado superior a Geral Ordinária, que deliberará sobre a distribuição de, no mínimo, 25% (vinte e cinco)
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em uma única operação ou em um con- do lucro líquido anual, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, ou até sobre sua
junto de operações relacionadas realizados num mesmo exercício social; (x) modificações retenção, total ou parcial. Artigo 20. A Companhia poderá levantar balanços intermeanuais no Plano de Negócios, que impliquem aumento dos investimentos em montante diários e, por deliberação do Conselho de Administração, declarar e distribuir dividendos
consolidado superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em uma única ope- à conta dos lucros apurados nesses balanços, ou à conta dos lucros acumulados ou de reração ou em um conjunto de operações relacionadas realizados num mesmo exercício so- servas de lucros, que poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Parágrafo Únicial; (xi) aprovação da contratação e qualquer alteração aos contratos com terceiros que co. O Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de juros sobre capital
excedam R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), exceto aditivos de prazo que não im- próprio. Capítulo VII - Da Reorganização Societária e Dissolução - Artigo 21.
pliquem em alteração de escopo ou valor, em uma única operação ou em um conjunto de A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos na lei, cabendo à
operações relacionadas realizados num mesmo exercício social; (xii) criação de ações pre- Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante ou liquidantes
ferenciais ou aumento dos direitos e preferências das ações preferenciais eventualmente e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação, fixando-lhes
emitidas ou conversão de ações do tipo preferencial em ordinária e vice-versa; (xiii) fixa- os poderes e remuneração. Capítulo VIII - Da Arbitragem - Artigo 22. As divergênção de política de dividendos ou sua alteração, bem como a distribuição de dividendos cias entre a acionista e a Companhia deverão ser solucionadas por arbitragem, na forma
de forma diversa da estabelecida na política; (xiv) redução de capital da Companhia, com do disposto no §3º do artigo 109 da Lei nº 6.404/76, por um ou mais árbitros indicados
ou sem entrega de bens ou dinheiro às Acionistas; (xv) resgate ou amortização de ações; na forma do regulamento da Câmara de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Cae (xvi) a aprovação das demonstrações financeiras anuais e a destinação do resultado do nadá. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e será
exercício. Parágrafo único. Não obstante qualquer outro dispositivo deste Estatuto So- conduzida em português. Os documentos ficam arquivados na pasta própria sob nº
cial em contrário, as matérias previstas nos incisos (i), (ii), (iii), (vi), (vii) e (viii) acima, so- 7552/2021. E de como assim o disseram, do que dou fé; pediram-me e eu lhes lavrei esta
mente poderão ser deliberadas pela Assembleia Geral da Companhia após prévia anuên- escritura, que feita e lhes sendo lida, em voz alta, aceitaram-na por achá-la conforme, oucia do Poder Concedente. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º. A adminis- torgam e assinam. E de como assim o disseram, do que dou fé; pediram-me e eu lhes latração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva. Pa- vrei esta escritura, que feita e lhes sendo lida, em voz alta, aceitaram-na por achá-la conrágrafo único. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada e a re- forme, outorgam e assinam. Eu, Adriana Alves da Costa, escrevente a lavrei. Eu, João Ropresentação da Companhia é privativa dos Diretores. Artigo 8º. O Conselho de Adminis- berto Sacagnhe de Oliveira Lima, Substituto do Tabelião, a subscrevo. (a.a.) Francisco
tração da Companhia será composto de 05 (cinco) membros, dentre os quais 01 (um) será Pierrini//Fernando Luiz Nunes//Ketlin Raysa Isaías de Souza. Nada mais. Dou fé.
designado Presidente, sendo permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Adminis- Trasladada em seguida. Porto por fé que o presente é cópia fiel do original lavrado nestração serão eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato de 02 (dois) tas notas, no Livro 3271 - Folhas 27. Em Testemunho da verdade. João Roberto Sacaganos, admitida a reeleição, devendo os mesmos permanecer nos respectivos cargos até a nhe de Oliveira Lima - Substituto do Tabelião. JUCESP NIRE nº 3530058410-4 em
posse dos novos membros. Parágrafo Único. Nas ausências ou impedimentos eventuais 03.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

ON TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº. em fase de obtenção NIRE Nº. em fase de obtenção - COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de dezembro de 2021, às 16h30, na sede da ON Trilhos - Administração e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, n.º 55, bloco administrativo, 1º andar, CEP: 06010-160, Osasco/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. MESA: Presidente: Gustavo Marques do Canto Lopes e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 4. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no artigo 10, alínea (viii) do
Estatuto Social da Companhia, aprovaram a eleição dos Senhores: (1) FRANCISCO PIERRINI, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 15.398.467 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº.
079.221.388-22, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (2) FERNANDO LUIZ NUNES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 18.875.313-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 072.795.008-89,
para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, ambos com endereço profissional na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, para o mandato de 02 (dois) anos, contados a partir da presente data, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por
todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo
10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 23 de dezembro de 2021. Assinaturas: G

164
municípios
baianos já
decretaram
situação de
emergência
D

B

m

m

m

D

CNPJ/MF Nº. 31.536.951/0001-03 - NIRE Nº. 35300521382 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de dezembro de 2021 às 15h, na sede da Five Trilhos - Administração e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 5, Vila Olímpia, CEP:
04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. MESA: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Gustavo Marques do Canto Lopes.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento de dividendos adicionais da Companhia do exercício social de
2019. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 17, do Estatuto Social da Companhia e nos termos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de maio de 2020 (“AGO 2020”), aprovaram o pagamento de parte do saldo de dividendos adicionais propostos das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 6.630.000,00 (seis
milhões, seiscentos e trinta mil reais), correspondentes a R$ 0,9338028169 por ação. Os dividendos acima serão pagos até 23 de dezembro de 2021, com base na composição acionária da Companhia da data da respectiva AGO
2020 que os aprovou. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do
artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 20 de dezembro de 2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Gustavo Marques do Canto Lopes, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Luciano José Porto Fernandes; (3) Roberto Vollmer Labarthe; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo. Certifico que a
presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa Assinado com certificado digital ICP Brasil e Gustavo Marques do Canto Lopes - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº 666.101/21-8 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.

CNPJ Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35300511034 - Companhia Fechada
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de dezembro de 2021, às 19h, na sede da Infra SP Participações e Concessões S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, 4º andar, Bloco B, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São
Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA:
Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2021 (“Dividendos Intermediários”). 5. DELIBERAÇÕES:
Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme
atribuições previstas no artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até dezembro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R$
24.222.000,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil reais), correspondentes a R$ 14,88346142786 por
lote de mil (1.000) ações ordinárias ou, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do
§ 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R$ 20.588.700,00 (vinte milhões, quinhentos e oitenta e oito mil
e setecentos reais) correspondentes a R$ 12,65094221368 por lote de mil (1.000) ações ordinárias. Os juros sobre o
capital próprio ora aprovados serão pagos até 23 de dezembro de 2021, conforme base acionária da presente data e
serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que analisar as demonstrações financeiras deste exercício social. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 20 de dezembro
de 2021. Assinaturas: Waldo Edwin Pérez Leskovar, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Conselheiros: (1) Waldo Edwin Pérez Leskovar; (2) Marco Antonio Souza Cauduro; e (3) Marcio Yassuhiro Iha. Certifico que
a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. Waldo Edwin Pérez Leskovar - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil e Marcio Yassuhiro Iha - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.
JUCESP nº 666.106/21-6 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº. 35.300.326.032 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de dezembro de 2021, às 10h, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de
São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA:
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Luís Augusto
Valença de Oliveira e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o destaque de juros
sobre o capital próprio. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade
dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista nos artigos 10, alínea (viii) e 17, parágrafo segundo,
do Estatuto Social da Companhia, aprovaram o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 30 de setembro de 2021 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até dezembro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio trimestre), no valor bruto de R$ 13.286.789,60 (treze milhões,
duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), correspondentes a R$ 0,088811198610
por ação, tanto ordinárias quanto preferenciais, sendo que o valor líquido será apurado mediante a dedução do imposto de renda na fonte de acordo com a alíquota pertinente, nos termos da legislação vigente. Os juros sobre o capital
próprio ora aprovados serão pagos conforme vier a ser deliberado oportunamente, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as demonstrações financeiras deste exercício social. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião,
da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão
desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na
alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São
Paulo/SP, 22 de dezembro de 2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Roberto Vollmer Labarthe; (3) Luciano José Porto Fernandes; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo; e (6) Mitsuhiko Okubo. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil; Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP 665.655/21-6 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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IGUAÇU CELULOSE, PAPEL S/A
CNPJ/MF: 81.304.727/0001-64 - NIRE: 4130001022-6
ATA DA 76ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE
AGOSTO DE 2021
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2021, às 9:30 (nove
horas e trinta minutos), na sede social da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, na Rua Alfred Nobel, no 635, bairro Cidade Industrial de Curitiba – CIC, CEP
81.170-280. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Editais de Convocação publicados nos termos
do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal nº 6.404/76, conforme alterada),
nas edições: (i) dos dias 20, 23 e 24 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Estado do Paraná,
páginas 49,45 e 46 e no Jornal O Dia SP, páginas 5, 6 e 9 respectivamente. PRESENÇAS:
Presentes: (i) os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; (ii) o Diretor
da Companhia José Felipe Mata De Rangel Moreira Cavalcanti. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente: Paulo Roberto Pizani; Secretário: Raimar Sternadt. ORDEM DO DIA: (i) Eleição
do novo membro do Conselho de Administração em substituição ao cargo vago deixado pela
Sra. Betina Ferreira Pisani; (ii) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Antes de iniciados os
trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes que
a Ata das Assembleias fosse lavrada em forma de sumário, e as declarações de votos, protestos
e dissidências porventura existentes serão numeradas, autenticadas e recebidas pela Mesa e
serão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das
Sociedades por Ações. (i) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes
e sem qualquer ressalva, reserva ou condição, a eleição do Sr. JULIO CESAR PISANI, brasileiro,
casado, médico, portador da cédula de identidade profissional 4087 CRM/PR e da Carteira de
Identidade Civil RG. nº 699.059-2 SSP/PR e CPF/MF nº 184.184.659-72, residente e
domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carmelo Rangel, nº 1394, CEP
80.440-050 ficando registrado que deverá tomar posse, na forma da lei, no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir desta data, assinado o respectivo termo de posse. O Conselheiro
ora eleito declara que não esta impedidos de desempenhar a administração de sociedade
personificada, nos termos do que determina o artigo 147 da Lei das Sociedades Anônimas e do
parágrafo primeiro do artigo 1.011 da Lei no 10.406/2002, ou seja, não esta condenado ou sob
efeito de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (ii) Em assuntos gerais nada foi
deliberado. Fica autorizada a Diretoria a adotar todas as providências necessárias para a
execução das deliberações aprovadas e transcritas na presente Ata. ENCERRAMENTO E
LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Paulo Roberto Pizani (Presidente da
Mesa); Raimar Sternadt (Secretário). ACIONISTAS PRESENTES: (i) Imaribo S.A Industria
e Comércio (p. Paulo Roberto).
Certifico que a presente ata é cópia fiel da transcrição do livro próprio. Curitiba (PR), 30 de
agosto de 2021.
Paulo Roberto Pizani
Raimar Sternadt
Presidente
Secretaro
Registrada na JUCEPAR em 14/09/2021, sob nº 20216046238 – Leandro Marcos Raysel
Biscaia – Secretário-Geral.
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RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº. 35.662.545/0001-48 - NIRE Nº. 3530054523-1 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de novembro de 2021, às 08h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP: 04.551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA:
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a
reeleição da Diretoria da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos
dos membros presentes, após debates e discussões, deliberaram aprovar a reeleição dos membros da Diretoria
da Companhia, 1. Diretor Presidente: Sr. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº.
148.195.698-13; e 2. Diretor sem designação específica: Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº.
153.066.718-61, ambos com endereço profissional na sede da Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar,
Vila Olímpia, CEP: 04.551-065, São Paulo/SP, para o mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo os mesmos permanecerem em
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam sua nomeação, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento arquivados na sede
da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada
a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será
assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”,
do §1º do Artigo 5º, da Lei nº. 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021. Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. Conselheiros: (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna
Chaves Neto; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro
próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil, Roberto Penna Chaves Neto - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº 664.679/21-3 em
28.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A2B1-EC88268C-1287 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.
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Vacina contra covid-19 com IFA
nacional será entregue em fevereiro
Testes para covid em
farmácias dobraram
na última semana
de 2021
Os resultados positivos
dos testes de detecção da
covid-19 realizados em farmácias tiveram um salto na
última semana de 2021, em
comparação à semana anterior. Segundo os dados nacionais da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e
Drogarias (Abrafarma),
283.763 testagens foram realizadas entre os dias 27 de
dezembro e 2 de janeiro, número 50% superior aos
188.545 atendimentos ocorridos de 20 a 26 de dezembro. A quantidade de resultados positivos pulou de
22.283 (11,8% do total) para
94.540 (33,3%).
“As celebrações de Natal
certamente colaboraram para
esse avanço surpreendente.
Embora os números ainda estejam distantes do pico que
observamos de maio a junho,
os dados são preocupantes e
exigem mais medidas preventivas e de contenção”, disse
o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.
Segundo os dados divul-

gados, a quantidade de resultados positivos dos testes aumentou de janeiro a junho do
ano passado; no mês de julho
ocorreu o início de uma tendência de recuo, em função dos
avanços no processo de imunização. Em novembro, o percentual de casos positivos esteve pela primeira vez abaixo
de 10%. No entanto, dezembro registrou uma evolução de
188%, com 17,4% dos testes
resultando positivo.
Capital
O levantamento da Abrafarma vai ao encontro dos
dados divulgados pela prefeitura de São Paulo, que apontaram a mesma tendência.
Os casos positivos de covid19, registrados na capital paulista, tiveram alta de 32,7%
em dezembro de 2021, em
comparação com o mês anterior. Segundo a administração municipal, no último mês
de 2021, o número de pessoas infectadas foi de 21.520,
ante 16.215, em novembro.
(Agencia Brasil)

Governo veta
renegociação
de dívidas de MEIs e
de pequenas empresas
O presidente Jair Bolsonaro
vetou integralmente, na sextafeira (7), o projeto que instituía
o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no
Âmbito do Simples Nacional
(Relp). A medida havia sido instituída pelo Projeto de Lei Complementar 46, aprovado em dezembro pela Câmara dos Deputados, e que permitia a renegociação de cerca de R$ 50 bilhões
em dívidas de microempreendedores individuais e de empresas
participantes do Simples Nacional (regime tributário simplificado).
A mensagem do presidente
ao Congresso foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU).
Nela, o presidente argumenta
que a proposição legislativa “incorre em vício de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, uma vez que, ao
instituir o benefício fiscal, implicaria em renúncia de receita,
em violação ao disposto no art.
113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no
art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal, e
nos art. 125, art. 126 e art. 137
da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 - Lei de Dire-

trizes Orçamentárias 2021”. O
veto foi uma recomendação da
equipe econômica do governo
federal.
O Relp seria destinado às
empresas endividadas. O contribuinte teria descontos sobre juros, multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020 em comparação
com o período de março a dezembro de 2019. Empresas inativas no período também poderiam participar. Depois dos descontos e do pagamento de uma
entrada, o saldo restante poderia
ser parcelado em até 180 meses,
vencíveis em maio de cada ano.
Entretanto, para dívidas com a
Previdência Social, o parcelamento seria em 60 meses.
Agora, o Congresso Nacional analisará o veto do presidente, que poderá ser mantido ou
derrubado. Pelas regras em vigor, a rejeição do veto ocorre
por manifestação da maioria absoluta dos votos de deputados
federais e senadores, ou seja,
257 votos de deputados e 41
votos de senadores, computados
separadamente. Registrada uma
quantidade inferior de votos pela
rejeição em umas das Casas, o
veto é mantido. (Agencia Brasil)

Com a autorização dada na
sexta-feira (7) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para que a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) utilize
o Insumo Farmacêutico Ativo
(IFA feito pela própria fundação
na fabricação da vacina contra
covid-19, as primeiras doses do
imunizante 100% nacionais devem ser entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro.
De acordo com a Fiocruz, o
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz) dispõe, no momento, de
insumo o suficiente para a fabricação de 21 milhões de doses
com o IFA nacional, que se encon-

tram em diferentes etapas de produção e controle de qualidade.
“A previsão é que as primeiras doses do imunizante sejam
envasadas ainda em janeiro e
entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro, assim que forem concluídos os testes de
controle de qualidade que ocorrem após o processamento final
da vacina”, informou a Fiocruz.
A presidente da instituição,
Nísia Trindade Lima, destacou
que é uma grande conquista para
a sociedade ter uma vacina
100% nacional, sendo essa a primeira do país.
“A pandemia de covid-19 deixou claro o problema da depen-

dência dos insumos farmacêuticos ativos para a produção de
vacinas. Com a aprovação, hoje,
pela Anvisa, conquistamos uma
vacina 100% produzida no país
e, dessa forma, garantimos a autossuficiência do nosso Sistema
Único de Saúde para a vacina,
que vem salvando vidas e contribuindo para a superação dessa difícil fase histórica do Brasil e do mundo”.
A produção nacional do IFA
começou em julho de 2021, após
a assinatura do contrato de Transferência de Tecnologia com a parceira AstraZeneca. A absorção da
tecnologia ocorreu em tempo recorde, cerca de um ano, quando

esses processos costumam levar
cerca de 10 anos.
Segundo a Fiocruz, a Anvisa
comprovou a equivalência do
processo produtivo, ou seja, que
as vacinas produzidas com o IFA
de Bio-Manguinhos/Fiocruz
“possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade daquelas
processadas com o ingrediente
importado”.
No ano passado, a fundação
chegou a ficar sem IFA para fabricar as vacinas, devido à dificuldade de importação do produto. Com isso, cidades precisaram atrasar o cronograma de
vacinação devido à falta do imunizante. (Agencia Brasil)

Isolamento de assintomáticos com
covid pode ser reduzido para 5 dias
O governo pode reduzir de
10 para cinco dias o prazo de
quarentena de casos positivos
assintomáticos, contaminados
pela variante Ômicron do novo
coronavírus. A informação foi
dada na manhã da sexta-feira (7)
pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista na
chegada ao Ministério.
Queiroga disse que, ainda
hoje, vai se reunir com os chefes da Secretaria Extraordinária
de Enfrentamento à Covid-19
(Secovid) e da Secretaria de Vigilância Sanitária para tratar desse assunto. Eles também analisarão a possibilidade de permitir que servidores da área de saúde que tiveram diagnóstico positivo para a variante, mas não
apresentem sintomas, possam
fazer parte da linha de frente no
atendimento aos pacientes com
covid-19. “Se eu não me engano, o CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos
Estados Unidos já deu essa recomendação reduzir o isolamento dos pacientes assintomáticos
com Ômicron. O governo francês está, inclusive, autorizando
profissionais de saúde que estão
positivos a atender na linha de
frente, por conta do número de
casos. Então, isso está sendo
analisado”, adiantou.
Aos jornalistas, Queiroga
ressaltou que há relatos na co-

munidade científica sobre a segurança de se adotar a redução
da quarentena e a colocação de
servidores assintomáticos no
atendimento direto aos pacientes com covid-19. “Possivelmente [o Brasil vai seguir essas
medidas], porque isso está sendo adotado em outros países e
tem assento em evidências científicas. E aí é possível que nós
adotemos a mesma conduta. Isso
naturalmente que está em estudo na área técnica, na Secretaria
de Vigilância em Saúde, na Secovid. Hoje eu tenho uma reunião com os secretários justamente para tratar sobre esses
temas”, acrescentou.
Testagem
O ministro da Saúde disse
ainda que a pasta pretende aumentar a testagem da população.
“É necessário fazer a testagem
para identificar o aumento no
número de casos e fazer o isolamento das pessoas que estão
positivas, não é só testar por testar”, avaliou Queiroga.
Ômicron
Queiroga estimou que em até
30 dias o governo terá informações mais claras sobre os perigos relacionados à variante Ômicron. “Vamos esperar mais três
ou quatro semanas para termos
uma ideia mais definitiva com

relação ao potencial de letalidade”, disse o ministro.

ponta adotar medidas de acordo
com a sua ideia”, criticou.

Região Norte
Na visão do ministro, o combate ao crescimento de covid19 e influenza devem priorizar
a região Norte. “O que nos preocupa mais é a região Norte porque as coberturas vacinais são
cronicamente mais baixas, e
porque o sistema de saúde é
mais frágil”, justificou.

Vazamento
Sobre o vazamento de dados
de médicos pró-vacina que participaram da audiência pública
sobre vacinação de crianças, organizada pelo Ministério na última terça-feira (4), o ministro
afirmou que o vazamento não é
de responsabilidade da pasta.
Ele insistiu que questionamentos devem ser feitos à deputada federal Bia Kicis (PSLDF), que teria compartilhado os
dados dos médicos, como números de telefone celular, e-mail e
CPF. “Eu não estava na audiência pública. Você tem que questionar a deputada Bia Kicis. A
audiência pública não aconteceu
no ministério, então não saiu de
dentro ministério. A audiência
aconteceu na Opas”, disse Queiroga acrescentando que é ministro da Saúde, e não “fiscal de
dados do ministério”.
Pelo Twitter, a deputada ironizou as críticas sobre o vazamento. “Tanto interesse em saber
quem vai se responsabilizar por
um suposto vazamento de dados
de um documento de médicos e
nenhum interesse em saber quem
vai se responsabilizar por eventuais danos por efeitos colaterais
das vacinas em nossas crianças”,
disse. (Agencia Brasil)

Carnaval
Queiroga comentou o cancelamento do carnaval de rua em várias cidades pelo Brasil. Ele ressaltou que “o Ministério nunca
estimulou” a realização de grandes eventos ao longo da pandemia.
Estados e municípios
Marcelo Queiroga cobrou
uma melhor gestão de estados e
municípios para ações de combate à pandemia e disse que os
entes também devem empregar
parte dos orçamentos no controle do crescimento dos casos de
covid-19 no país, assim como para
o aumento do controle da disseminação do influenza. “O SUS é
tripartite, e estados e municípios
também devem alocar parte dos
seus orçamentos para enfrentamento da pandemia de covid-19.
Não é só o tempo inteiro cobrar
do Ministério da Saúde e lá na

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
AON HOLDINGS CORRETORES
DE SEGUROS LTDA.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 48.102.552/0001-37 - NIRE 35.220.270.910
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIA REALIZADA EM 7/01/2022
Data, Hora e Local: 7/01/2022, às 12h, na sede da Sociedade, em SP/SP. Convocação: Foram
dispensadas as formalidades de convocação. Presença: Sócia representando a totalidade do capital
social da Sociedade. Mesa: Presidente: Anderson Adamo Sembongui; Secretária: Karen Regina
Pacheco Cardieri. Deliberação: A única sócia delibera aprovar a redução do capital social da Sociedade
em R$ 300.000.000,00, passando de R$ 1.434.546.032,00 para R$ 1.134.546.032,00. A referida
redução tem como objetivo reduzir o capital social considerado excessivo para a consecução do
objeto social da Sociedade. A única sócia autoriza a administração da Sociedade a tomar as medidas
necessárias para dar publicidade a esta Ata e declara para os fins legais que a redução de capital
aqui aprovada tornar-se-á efetiva após o decurso do prazo de 90 dias previsto em lei. Encerramento:
Formalidades legais e assinaturas.São Paulo, 7/01/2022. Anderson Adamo Sembongui - Presidente;
Karen Regina Pacheco Cardieri - Secretária. Sócia: Aon Latam Holdings N.V., p.p. Anderson
Adamo Sembongui.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 142ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO
DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 142ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP:
04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a SIMPLIFIC PAVARINI
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, atuando por sua filial na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 466, Bloco B, conjunto 1401 – Itaim Bibi, 04534002, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0004-01 (Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reuniremse em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 28 de janeiro de 2022
às 14H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams,
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fim
de, conforme cláusula 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 19 de
novembro de 2021, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Aprovar a não Recompra
Compulsória dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 6.1. item (ii) do Instrumento Particular de Contrato de
Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em razão da não constituição da Alienação
Fiduciária (conforme definido no Termo de Securitização) e apresentação da Matrícula nº 15.040 do 2º Ofício do
Registro de Imóveis de Salvador, constando o registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em
Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária”), dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados
de sua respectiva prenotação, prorrogável automaticamente por até dois períodos consecutivos de 30 (trinta) dias
corridos caso a Fiduciante comprove que está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo Ofício de
Registro de Imóveis e que não houve a baixa da prenotação, conforme previsto na cláusula 3.9 do referido Contrato
de Alienação Fiduciária; (II) Aprovar a concessão de prazo adicional equivalente a 60 (sessenta) dias corridos, contados
da realização da Assembleia, prorrogáveis por igual período, desde que comprovado que a Fiduciante (conforme
definido no Contrato de Alienação Fiduciária) está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo
Ofício de Registro de Imóveis, para registro do Contrato de Alienação Fiduciária; e (III) Autorizar o Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, a realizar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações
acima. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da
Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fins de
esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de
investidores que representem pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda
convocação, com qualquer número dos CRI em circulação, excluídos os que não possuem direito de voto, conforme
clausula 16.10 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifcpavarini.
com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 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; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
específicos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente
Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará
modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://
virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM.
A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu
representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não;
(ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes;
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 8 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
11 e 12/01

CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 319ª E 353ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 319ª e 353ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP:
04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 – 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”),
e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser
realizada em 13 de Janeiro de 2022, às 14H00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”),
nos termos deste edital, a fim de, conforme cláusula 15.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão
celebrado em 20 de agosto de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Tomar conhecimento acerca da
contratação dos serviços de custódia de recursos financeiros a ser prestado pelo Banco Itaú Unibanco S.A, nos termos do
Contrato de Custódia de Recursos Financeiros – ID nº 832032, celebrado em 13 de setembro de 2021 entre a Emissora,
Devedora e o Banco Itaú Unibanco S.A e conforme prevê o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e De Conta
de Custódia e Outras Avenças, conforme aditado (“Conta de Custódia”, “Banco Depositário” e “Contrato de Cessão Fiduciária”
respectivamente), e aditado em 14 de outubro de 2021 para inclusão do Banco De Desenvolvimento De Minas Gerais S.A.
BDMG como parte; (ii) Em decorrência do item (i) acima, aprovar a alteração das cláusulas 4.1 e 4.2 do Contrato de Cessão
Fiduciária, para estabelecer o seguinte mecanismo de funcionamento: (I) Em cada Data de Verificação, a Securitizadora deverá
notificar o Banco Depositário para informar (i) o montante que deverá ser retido na Conta de Custódia para posterior transferência
(“Montante Retenção”); (ii) o montante que deverá ser transferido para a conta corrente nº 3427-4, Agência 3395-2 do Banco
Bradesco S.A., de titularidade da Securitizadora, vinculada ao Patrimônio Separado dos CRI (“Conta Centralizadora”) (“Montante
Retenção”); e (iii) o Saldo Mínimo Conta Reserva (conforme definido abaixo). (ii) Na medida em que o Banco Depositário
receber recursos na Conta de Custódia, deverá reter a totalidade dos recursos até que seja atingido o Montante Retenção. Os
valores excedentes deverão ser transferidos pelo Banco Depositário, diariamente, no dia útil subsequente ao crédito na Conta
de Custódia para a Conta Reserva; (iii) Caso não haja notificação ou na notificação não haja indicação de Montante Retenção
a ser transferido para a Conta Centralizadora, os recursos deverão ser integralmente transferidos para a Conta Reserva. (iv)
Caso o Banco Depositário verifique o atendimento ao Saldo Mínimo Conta Reserva, os recursos depositados na Conta Reserva
que excederem Saldo Mínimo Conta Reserva deverão ser transferidos automaticamente pelo Banco Depositário, no Dia Útil
subsequente para a Conta Movimento. (v) Caso tenha ocorrido a substituição do Saldo Mínimo Conta Reserva por fiança
bancária, mediante notificação da Securitizadora, não haverá retenção de valores, e os valores que por ventura estiverem
depositados na Conta Reserva, deverão ser transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação
e utilização pela Fiduciante. (vi) A partir de outubro de 2021, em cada Data de Verificação, a Securitizadora deverá verificar
se os recursos depositados na Conta Reserva correspondem ao Saldo Mínimo Conta Reserva. (vii) Caso não haja notificação
ou na notificação não haja indicação de Saldo Mínimo Conta Reserva a ser retido na Conta Reserva, o Saldo Mínimo Conta
Reserva anterior deverá ser mantido, sendo que os recursos excedentes ao Saldo Mínimo Conta Reserva anterior deverão ser
integralmente transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação e utilização pela Fiduciante;
e (iii) Aprovar a alteração da “Data de Verificação” para todo o dia 10 (dez) de cada mês. (iv) Tomar conhecimento acerca
do pedido da Devedora para substituição da Conta Reserva do Banco Itaú (341), AG 8541, C/C 55958-2 por carta fiança/fiança
bancária a ser prestada por banco de primeira linha, equivalente ao Saldo Mínimo Conta Reserva, conforme definido na 1.5,
item B da Cessão Fiduciária e de acordo com as regras da Conta Reserva, sendo certo que caso a Carta Fiança não corresponda
ao Saldo Mínimo Conta Reserva, a Fiduciante ficará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida na Conta Reserva,
de acordo com a Clausula Sexta da Cessão Fiduciária. (v) Aprovar ainda, a substituição do Fundo de Reserva CRI, por fiança
bancária a ser prestada por banco de primeira linha, no montante equivalente ao valor do próximo pagamento de Remuneração
e da Amortização Programa dos CRI, sendo certo que caso a fiança bancária do Fundo de Reserva não corresponda Valor
Mínimo do Fundo de Reserva, a Fiduciante ficará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida na Conta de Custódia
de acordo com a Clausula 5.18 e 5.18.1 do Termo de Securitização; (vi) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a
Emissora, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, mediante contratação de assessor legal
custeado pela Cedente. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i)
no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br.A Emissora deixa registrado, para fins de esclarecimento,
que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem
metade, no mínimo, dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 15.9 do
Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 15.10 do Termo de Securitização, serão tomadas por 50%
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação em segunda convocação. A Assembleia convocada por meio deste edital
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por
meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da
Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefiduciario@vortx.com.
br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa
física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a
representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação
de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 06 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

