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Vacina brasileira contra a covid-19
é aplicada pela primeira vez
O Consórcio Conectar, associado à Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), pediu ao Ministério da Saúde e à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberação da venda
em farmácias de testes de covid-19 para uso próprio.
A solicitação foi apresentada diante do crescimento dos
casos de covid-19 em todo o
país impulsionada pela variante Ômicron. Na quarta-feira
(12), havia 402.496 casos da
doença ativos em acompanhamento. Há uma semana, o número era de 116.118 casos.
O propósito da liberação
para comercialização do cha-

mado autoteste é permitir uma
estratégia de testagem massiva no Brasil. O exame para diagnóstico da covid-19 é condição importante, segundo a
entidade para as medidas de
isolamento dos infectados.
No ofício, a FNP caracterizou o autoteste como “uma
das grandes estratégias para o
enfrentamento da pandemia de
covid-19, já empregada com
sucesso por alguns países”.
O consórcio também solicitou ao Ministério da Saúde o
envio de mais testes para os
municípios como forma de massificar a estratégia de diagnóstico da doença. (Agencia Brasil)

Defensoras públicas criam
projeto para atender órfãos
do feminicídio
Um levantamento do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública apontou que quatro mulheres
foram mortas por dia no Brasil
por um parceiro atual ou antigo,
no primeiro semestre de 2021.
As altas taxas de feminicídio no
país trazem consigo um problema social menos óbvio do que a
morte de mulheres: o abandono
e o trauma vivido pelos filhos
das vítimas.
No Amazonas, um grupo de
defensoras públicas iniciou um
projeto em 2018 para prestar assistência psicossocial e jurídica
aos órfãos desse tipo de crime.
Os trabalhos começaram
por iniciativa da defensora Caroline Braz — que, na época,
coordenava o Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos das
Mulheres da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Ela
percebeu que as crianças que
perderam suas mães para o feminicídio, muitas vezes por
ação do próprio pai, apresentavam fortes traumas psicológicos
e desamparo familiar. Segundo

Caroline Braz, não são raros os
casos em que a criança testemunhou o crime.
Em dezembro, essa iniciativa
do Amazonas foi contemplada
pelo Prêmio Innovare, que premia os melhores projetos de instituições jurídicas do país. Para
Caroline Braz, esse reconhecimento traz visibilidade a essas
crianças que, segundo a defensora
pública, estavam esquecidas. A
promotora propõe a criação de
um protocolo nacional para que
as crianças sejam atendidas rapidamente nesses casos.
O feminicídio é a consequência mais trágica do machismo
estrutural — que expõe muitas
mulheres brasileiras a todo tipo
de violência física e emocional
por parte de seus parceiros e exparceiros. Esses comportamentos são crimes previstos na Lei
Maria da Penha.
Para denunciar, basta ligar
para o telefone 180. O serviço
funciona 24 horas por dia, em
todo o território nacional.
(Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... resultados preliminares do Instituto de Economia Agrícola
(IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mostram que o Valor da Produção Agropecuária
(VPA) paulista foi de R$ 122,41 bilhões em 2021, 26,6% superior
ao resultado obtido em 2020 e 13% maior em termos reais. Para
chegar ao resultado, o IEA utiliza dados de preços correntes médios recebidos pela agropecuária paulista de 50 cadeias selecionadas
de origem vegetal e animal coletados junto com a Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral (CATI). Os cinco primeiros produtos no ranking do VPA no Estado de São Paulo em 2021 foram:
cana-de-açúcar, carne bovina, soja, carne de frango e laranja para
indústria. O grupo de grãos e fibras foi o que apresentou o maior
crescimento do VPA preliminar de 2021 (45,83%), puxado principalmente pela soja e pelo milho, que no ranking do estado se situam
respectivamente nas terceiras e sextas posições entre os 50 produtos considerados no estudo...”

larga escala.
Primeira aplicação
O primeiro a receber a dose
da vacina brasileira foi o técnico
de segurança patrimonial Wenderson Nascimento Souza, de 34
anos de idade. A aplicação do imunizante foi feita pelo secretário de
Pesquisa e Formação Científica
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Sepef/MCTI),
Marcelo Morales.
Presente na cerimônia, o
ministro de Ciência, Tecnologia
e Inovações, Marcos Pontes,
disse que o 13 de janeiro de
2022 é um “dia histórico” tanto
para a ciência no Brasil como
para os brasileiros. “Neste ano
do bicentenário da independência do Brasil, damos partida na
independência do Brasil na produção de vacinas. Estamos em
um ponto de inflexão na história do Brasil”, disse, ao destacar o papel de resgate que a ciência teve em vários momentos
difíceis da humanidade.
Pontes lembrou que existem
três tipos de vacinas, as importadas, as licenciadas e as nacionais, aquelas feitas por cientistas brasileiros. “É importante
para o país ter soberania, autos-

suficiência e independência na
produção de itens tão importantes para a vida dos brasileiros”,
disse.
“Daqui para a frente, a gente
pode dizer, de forma reduzida,
que se o planeta não pode vender vacinas para o Brasil, o Brasil pode vender vacinas para o
planeta”, acrescentou.
Vacina
A vacina RNA MCTI CIMATEC HDT é composta de duas
partes, que são misturadas antes
da aplicação: uma molécula de
replicon de RNA (repRNA) e
uma emulsão composta por água
e um tipo especial de óleo e
moléculas magnéticas, chamada
de Lion, que ajuda a proteger a
molécula do repRNA e faz o
transporte até as células alvo.
Uma vez dentro das células,
o repRNA é reconhecido como
RNA mensageiros pelos ribossomos, que são estruturas que
produzem as proteínas, com as
instruções trazidas pelo RNA.
Os ribossomos fabricam inicialmente o replicon, que gera várias cópias de si mesmo e, depois, as proteínas do coronavírus, que são quebradas em pequenos pedaços e expostas a

nosso sistema imunológico. O
organismo então identifica os
fragmentos como algo estranho
e passa a produzir anticorpos
contra o novo coronavírus.
Segundo o infectologista
Roberto Badaró, a vacina brasileira, que é de terceira geração,
apresenta alguns benefícios específicos, como o uso de um
número menor de componentes,
podendo ser aplicada em doses
mais baixas e sem a necessidade de imunizações seguidas.
“Poderemos, em um sequenciamento e com a capacidade de
sintetizar em uma única proteína as cinco variantes, ter uma
vacina com as cinco variantes, no
futuro. Portanto, podemos ter a
vacina que rotineiramente será
utilizada”, explicou o médico
infectologista.
O desenvolvimento pré-clínico e clínico da vacina tem a participação dos Estados Unidos, Brasil e Índia, por meio de parceria
entre as empresas HDT BioCorp.
(Estados Unidos), Senai Cimatec
(Brasil) e Gennova Biopharmaceuticals (Índia). No Brasil, a parceria conta com o apoio da RedeVírus e com o financiamento do
MCTI. (Agencia Brasil)

Ministro diz que vacinação infantil
contra covid-19 será monitorada
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quinta-feira (13) que a campanha de imunização infantil contra covid-19
será monitorada para identificar
possíveis reações adversas às
vacinas. No entanto, o ministro
ponderou que a vacina da Pfizer
já foi aplicada em milhões de
crianças em outros países e não
tem apresentado problemas.
Chegaram na quinta-feira
(13) no Aeroporto de Viracopos,
no interior paulista, 1,24 milhão
de doses da vacina contra a covid-19 para crianças do laboratório norte-americano Pfizer. O
carregamento é o primeiro de
três lotes que devem chegar ao
Brasil até o fim do mês. Até o fim
de março, o governo federal espera receber 20 milhões de doses de vacinas pediátricas.

A aplicação do imunizante da
Pfizer em crianças de 5 a 11 anos
foi autorizada em dezembro pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). O governo
federal incluiu, na semana passada, o público dessa faixa etária na campanha de vacinação
contra a covid-19.
Queiroga destacou que, apesar de recentes, essas vacinas
têm sido aplicadas nos principais
sistemas de saúde do mundo.
“Essa aplicação começou no
mês de novembro, sobretudo
nos Estados Unidos. Mais de 8
milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos, nas crianças de 5 a 11 anos, e não têm
sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que
sabemos, no momento, existe
segurança atestada não só pela

Anvisa, mas por outras agências
regulatórias, para aplicação dessas vacinas”, disse, ao receber o
primeiro lote de vacinas contra
a covid-19 para crianças, no centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).
Queiroga também destacou
que a vacinação dos brasileiros
contra a covid-19 deixa o país
preparado para enfrentar a variante Ômicron do coronavírus e
outras que possam surgir no futuro. “Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, têm mais possibilidades, de
passar pela variante Ômicron e
outras variantes que surjam desse vírus que tem uma grande capacidade de gerar mutações”,
afirmou.
Queiroga destacou a importância da vacinação para evitar

internações e agravamento da
doença. “Aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não
vacinados”, enfatizou. “Nós assistimos no Brasil, nos últimos
seis meses, uma queda muito
significativa de óbitos, fruto das
políticas públicas e da campanha
de vacinação”, acrescentou.
Por isso, o ministro pediu
para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose ou a de
reforço para que procurem os
pontos de imunização. “É necessário reafirmar a orientação para
aqueles que não tomaram a segunda dose ou a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o esquema de vacinal”, ressaltou.
(Agencia Brasil)

Caixa deposita retroativo do
auxílio emergencial a pais solteiros
Um total de 823,4 mil pais
solteiros receberam na quintafeira (13) o pagamento retroativo de cotas adicionais das cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, pagas entre
abril e agosto de 2020, informou a Caixa Econômica Federal. O pagamento totalizará R$
4,1 bilhões e havia sido autorizado por medida provisória
(MP) editada no dia 24 de dezembro.
O crédito será feito por meio
do aplicativo Caixa Tem na mesma conta poupança digital usada
para receber o auxílio emergencial. O aplicativo permite o pagamento de contas domésticas,

compras em estabelecimentos
conveniados e a transferência
para outras contas-correntes. A
situação do benefício pode ser
consultada na página do Ministério da Cidadania na internet.
Cada pai solteiro receberá
entre R$ 600 e R$ 3 mil, dependendo de quando começou a receber o auxílio emergencial.
Não será possível pedir a inclusão do benefício porque o pagamento ocorrerá apenas para
quem recebeu as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020. O pagamento extra não vale para o auxílio emergencial extensão de R$ 300, que
vigorou entre setembro e de-

zembro de 2020, nem para as
sete parcelas da rodada do auxílio emergencial de 2021.
Histórico
Em julho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado um projeto de lei de autoria
de deputados da oposição que
estendia ao homem provedor de
família monoparental o recebimento em dobro do auxílio
emergencial criado durante a pandemia de covid-19. Com o veto,
somente mulheres solteiras chefes de família receberam as parcelas de R$ 1,2 mil (o dobro do
valor original, de R$ 600).
Em 1º de julho do ano passado, o Congresso Nacional, em

sessão conjunta, derrubou o
veto. Somente no fim de 2021,
o governo manifestou-se sobre
a questão e editou uma MP com
a ampliação do benefício.
“Com a edição da MP, o Estado Brasileiro reitera seus esforços para garantir a oferta regular de serviços e programas
voltados à população em geral,
principalmente àquela mais vulneráveis, franqueando aos órgãos e agentes públicos o acesso a instrumentos capazes de
mitigar os efeitos danosos da
pandemia sobre a sociedade brasileira”, informou o Palácio do
Planalto ao editar a medida provisória. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

* O Estado de São Paulo, tem uma boa agropecuária?
* O governo do Estado tem apoiado os agricultores?
* A agropecuária paulista cresceu 26,6%?
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OPEN CO Tecnologia S.A.

Cálculos Preliminares indicam Valor da Produção
Agropecuária em São Paulo 26,6% maior em 2021
Este ano de 2021, a agropecuária foi prejudicada em dois pontos: clima e alta de suprimentos. Mesmo assim, este setor da economia, cresceu 26,6% aqui no Estado, com um crescimento em
termos reais de 13%. Quando você viaja pelo interior de São Paulo,
você vê a agropecuária trabalhando, crescendo e se desenvolvendo.
É isso o que acontece. Os produtos que estão na frente são: cana,
carne bovina, soja, frango, laranja para indústria e milho.
- Por hoje é isto. Boa semana, com paz, saúde e tranquilidade. Até a próxima palavra Brasiliana.

CNPJ/ME nº 20.955.843/0001-59 - NIRE: 35.300.469.771
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 29/12/2021, às 10h
1. Data, Hora e Local: Em 29/12/2021, às 10h, na sede da Open Co Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Inácio Pereira da
Rocha nº 514, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05432-011. 2. Convocação e Presenças: Convocação dispensada em virtude da presença
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretário:
Rafael Coelho Santa Rita Pereira. 4. Ordem do Dia: (i) retificação dos Art. 10, 12 e 13, § único, do Estatuto Social que, por um equívoco,
foi consolidado incorretamente na Ata de AGE realizada em 02/12/2021; (ii) a ratificação dos demais Artigos do Estatuto Social; (iii)
consolidação do Estatuto Social, refletindo as deliberações dos itens (i) e (ii). 5. Deliberações: Após discussão das matérias indicadas
no item 4 da Ordem do Dia, foram aprovados, pela unanimidade dos presentes, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o quanto segue:
(i) Considerando a falha no Estatuto Social consolidado na Ata de AGE realizada em 02/12/2021, arquivada na JUCESP em 09/12/2021,
nº 586.170/21-2, a retificação dos Art. 10, 12 e 13, § único, de forma que onde se lê: “Art. 10 - A Diretoria será composta por, no mínimo,
2 e, no máximo, 4 Diretores, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral,
sendo 1 Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica.” “Art. 12 - Competirá à Diretoria: a) Administrar e gerir os
negócios da Companhia; b) Praticar todos os para cumprir o objeto social da Companhia; c) Aprovar os planos, programas e regras gerais
de operação, administração e controle da Companhia; d) Preparar e apresentar em AGO um relatório referente ao exercício das atividades da Companhia, incluindo as demonstrações financeiras exigidas por lei para cada exercício social; e) Gerenciar todas as atividades
da Companhia e o pertinente atendimento de seus interesses; e f) Autorizar a criação e extinção de filiais, agências e depósitos e/ou
instituir o estabelecimento de escritórios e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. “Art. 13 - A Companhia
será representada por: a) 2 Diretores, em conjunto; b) 1 Diretor e 1 procurador, em conjunto; ou c) 2 procuradores com poderes específicos, nos termos do § Único do presente artigo. § Único - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura de
2 Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, devendo especificar os poderes e o prazo de duração. As procurações deverão sempre
ter um prazo determinado, exceto as procurações para fins de representação da Companhia em juízo.” Leia-se: “Art. 10 - A Diretoria será
composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 Diretores, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos e destituíveis a qualquer tempo
pela Assembleia Geral, sendo todos Diretores sem designação específica.” “Art. 12 - Competirá à Diretoria: a) Administrar e gerir os
negócios da Companhia; b) Praticar todos os atos necessários para cumprir o objeto social da Companhia; c) Aprovar os planos, programas e regras gerais de operação, administração e controle da Companhia; d) Preparar e apresentar em AGO um relatório referente ao
exercício das atividades da Companhia, incluindo as demonstrações financeiras exigidas por lei para cada exercício social; e) Gerenciar
todas as atividades da Companhia e o pertinente atendimento de seus interesses; e f) Autorizar a criação e extinção de filiais, agências
e depósitos e/ou instituir o estabelecimento de escritórios e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Art.
13 - A Companhia será representada por: a) 2 Diretores, em conjunto; b) 1 Diretor e 1 procurador, em conjunto; ou c) 2 procuradores com
poderes específicos, nos termos do § Único do presente artigo. § Único - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela
assinatura de 2 Diretores, devendo especificar os poderes e o prazo de duração. As procurações deverão sempre ter um prazo determinado, exceto as procurações para fins de representação da Companhia em juízo.” (ii) A ratificação dos demais Artigos do Estatuto Social;
e (iii) A consolidação do Estatuto Social, que, respeitadas as alterações já deliberadas e aprovadas pelos acionistas em Assembleias
Gerais anteriores, bem como as dos itens (i) e (ii) acima, passará a vigorar na forma do Anexo I. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia em 3 vias, de igual teor e forma, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretário: Rafael Coelho Santa Rita Pereira. Acionistas: Sandro Weinfeld Reiss e Open Co Holding Limited p.p. Sandro Weinfeld Reiss. São Paulo, 29/12/2021. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Sandro Weinfeld Reiss - Presidente; Rafael Coelho Santa Rita Pereira - Secretário. JUCESP nº 4.683/22-5
em 11/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Arcadis Logos S.A.
CNPJ n° 07.939.296/0001-50 - NIRE 35.300.393.996
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 10 de dezembro de 2021.
Data, Hora e Local: no dia 10/12/2021, às 9h00min, na sede social da Companhia, em SP/SP, na
Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conj. 605, CEP 01009-000. Convocação: dispensada na forma
do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, em vista da presença de todos os acionistas da Companhia,
conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
Quórum de Instalação: Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.
Composição da Mesa: Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente, e Carla Casagrande Ribeiro
- Secretária. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da
Companhia, com a emissão de novas ações em tudo idênticas às atualmente existentes, dos atuais
R$ 119.923.958,19, totalmente subscritos e integralizados, para R$ 139.923.958,19, com um aumento
efetivo de R$ 20.000.000,00, com a emissão de 25.065.882 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,80 cada uma, com base no valor de patrimônio líquido da
ação, nos termos do Artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76, conforme alterada, e sua consequente
subscrição e integralização, assim como a consequente alteração do artigo 5º do caput do Estatuto
Social da Companhia. Deliberações, conforme a ordem do dia. Os acionistas deliberaram, por
unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, (i) aumentar o capital social da Companhia dos
atuais R$ 119.923.958,19, totalmente subscritos e integralizados, para R$ 139.923.958,19, com um
aumento efetivo de R$ 20.000.000,00, com a emissão de 25.065.882 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,80 cada uma, com base no valor de patrimônio
líquido da ação, nos termos do Artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76, conforme alterada. Todas as novas
ações são, neste ato, subscritas pela acionista Arcadis Latin America B.V., sociedade holandesa,
devidamente constituída e existente de acordo com as Leis dos Países Baixos, com sede social em
Amsterdam, Gustav Mahlerplein 97-103, 1082MS, Amsterdam, the Netherlands, CNPJ
05.712.504/0001-58, neste ato representada por seu bastante procurador Hermano de Villemor Amaral
(neto), brasileiro, advogado, OAB-SP n° 109.098-A e no CPF 768.419.527-15, com a expressa renúncia
do direito de preferência na subscrição das referidas ações pela outra acionista. A Arcadis Latin America
B.V. neste ato integraliza a totalidade das ações subscritas, mediante aporte de capital em moeda
corrente nacional, no valor equivalente em reais a R$ 20.000.000,00, de conformidade com o contrato
de câmbio nº 000266564227 datado de 29/04/2021 e de acordo com o Boletim de Subscrição (Anexo I).
Dessa forma, os Acionistas decidem alterar, por unanimidade, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º- O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 139.923.958,19, representado por
281.810.419 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi a presente, lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Karin Marangoni
Ferrara Formigoni - Presidente e Carla Casagrande Ribeiro - Secretária; Acionistas Presentes:
Arcadis Latin America B.V. (P.p. Hermano de Villemor Amaral (neto)) e Arcadis USA B.V. (P.p. Hermano
de Villemor Amaral (neto)). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.
SP, 10/12/2021. Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente; Carla Casagrande Ribeiro Secretária. JUCESP - 658.962/21-8 em 21/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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A vacina brasileira contra a
covid-19 deu um importante passo na quinta-feira (13), data em
que inicia o primeiro estudo clínico que aplicará o imunizante
em 90 voluntários com idades
entre 18 e 55 anos de idade.A fase
1 do estudo escolherá, de forma
randomizada, a dose mais segura
e o regime de dose que estimula
resposta durável de anticorpos
que neutralizam o organismo
contra o novo coronavírus.
“Vamos agora medir a resposta imunológica específica e
avaliar a imunidade celular dos
participantes”, explicou o médico infectologista Roberto Badaró, responsável pela pesquisa e
pelo desenvolvimento da vacina,
em cerimônia ocorrida na sede
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em
Salvador.
A expectativa do pesquisador
é de que a primeira fase do estudo seja concluída em três meses, e que, se tudo der certo, em
um ano ou pouco mais a vacina
já esteja disponível.
Na fase 2, que terá a participação de 400 voluntários, será
testada a eficiência da vacina; e
a fase 3 é a da administração em

Prefeitos pedem
liberação de autoteste
ao governo e à Anvisa
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