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São Paulo tem 1.021 mortes no
pior dia desde o início da pandemia
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Pesquisadores encontram
novas alterações em

linhagens do SARS-CoV-2

Esporte

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,50
Venda:       5,50

Turismo
Compra:   5,43
Venda:       5,63

Compra:   6,51
Venda:       6,52

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

18º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de. À noite o tem-
po fica aberto.

Previsão do Tempo

Nesta temporada (2021)
Gustavo Frigotto faz sua es-
treia na principal categoria de
automobilismo nacional, a
Stock Car. Nos últimos dias,
o piloto de 26 anos apresen-
tou o layout do carro de nú-
mero #86 para o público via
redes sociais.

Gustavo Frigotto apresenta
layout do carro para

a Stock Car
Frigotto vem da Stock Li-

ght, ele esteve na categoria de
acesso por 5 temporadas e
inicia sua trajetória na Stock
Car com o apoio da Água da
Serra. O piloto paranaense
também será responsável pela
estreia da equipe RSF Racing
na categoria.            Página 8

Confronto que abre
semifinal feminina
promete equilíbrio

Osasco São Cristóvão
Saúde (SP) e Dentil/Praia
Clube (MG) estarão frente a
frente nesta sexta-feira (26)
pela primeira rodada do
playoff melhor de três das
semifinais da Superliga Ban-
co Do Brasil feminina 20/
21. O duelo promete muito
equilíbrio com duas vitórias
para cada lado até o momen-
to na temporada. O jogo será
disputado, às 19h, no Centro
de Desenvolvimento de Vo-
leibol (CDV), em Saquarema
(RJ). O SporTV 2 transmiti-
rá ao vivo.                  Página 8
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Claudinha  em ação pelo Dentil/Praia Clube

Felipe da Costa é o
brasileiro mais bem

colocado na 6 H
Virtual Global

Solidarity

Felipe da Costa

Felipe da Costa Silva e Neide Rosa Sousa fo-
ram os brasileiros mais bem classificados na 6 H
Virtual Global Solidarity, iniciativa da Associação
Internacional de Ultramaratonistas (IAU, na sigla
em inglês), que teve o objetivo principal de arre-
cadar alimentos, roupas, brinquedos ou dinheiro
para ajudar as pessoas mais necessitadas nesta épo-
ca de pandemia da COVID-19.

O catarinense Felipe completou 81,63 km nas
seis horas. Ele largou às 5:14 de domingo (21),
num circuito de 1,1 km ao redor do Farol Shop-
ping, na cidade de Tubarão (SC). “Foi tudo muito
bacana”, disse Felipe, vencedor do Campeonato
IAU Continental de 100 Km Américas.   Página 8
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Copa SP de Kart terá
inscrições gratuitas com
incentivo do Governo do
Estado e patrocínio da JSL

Rotax DD2/Masters

A partir da segunda etapa da
Copa São Paulo de Kart, que foi
realizada no último dia 5 de mar-
ço, o maior campeonato regio-
nal de kart do País passou a con-
tar com uma novidade incrível
para os pilotos.

Com incentivo do Governo
de SP e da empresa JSL, um pro-

jeto de patrocínio aos pilotos
teve sua estreia com inscrições
gratuitas sendo fornecidas aos
pilotos das categorias Rotax.
Serão 72 inscrições por etapas
em cada uma das seis etapas
restantes no calendário da
Copa SP - com exceção do Bra-
sileiro de Rotax.        Página 8
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O estado de São Paulo ba-
teu na terça-feira, (23) um
novo recorde, ao registrar
1.021 mortes provocadas pelo
novo coronavírus nas últimas
24 horas, no pior dia desde o
início da pandemia. O total de
óbitos pela doença desde o iní-
cio da pandemia chegou a
68.623. O recorde anterior foi
registrado na semana passada:
679 mortes.

Às terças-feiras, o número
de mortes costuma ser maior
do que nos outros dias porque
são incluídos dados cumulati-
vos do fim de semana. A dife-
rença é que a Secretaria esta-
dual da Saúde costuma divul-

gar o balanço sempre no fim
do dia ou no início da tarde,
quando há entrevistas coleti-
vas. Nesta terça-feira, excep-
cionalmente, o balanço foi di-
vulgado de manhã.

Hoje o estado teve também
grande número de novos ca-
sos, o segundo maior registrado
desde o início da pandemia. Nas
últimas 24 horas, foram
contabilizados 20.942 novos ca-
sos, muito próximo do maior
número já registrado: o recorde
ocorreu no dia 10 de novembro,
com 21.515 casos. Até o mo-
mento, o estado de São Paulo
tem 2.332.043 casos confirma-
dos de covid-19.        Página 2Uruguai

confirma
detecção de

variantes
brasileiras do

novo
coronavírus
O ministro da Saúde do

Uruguai, Daniel Salinas, con-
firmou na segunda-feira (22) a
presença das variantes brasilei-
ras P1 e P2 do novo coronaví-
rus, no momento em que ocor-
re um aumento de contágio e
das mortes no país.

Segundo membros do Gru-
po de Trabalho Interinstitucio-
nal (GTI) na Vigilância da
SARS-CoV-2, foram analisa-
das 175 amostras recolhidas
em pontos distintos do Uru-
guai e concluiu-se que a cepa
P1 estava presente em 24 de-
las, e em 4 foi detectada a va-
riante P2. Ambas são originá-
rias do Brasil.            Página 3

Israel usa
sistema

especial de
votação para
pessoas com

covid-19
Israel, que passa pela quar-

ta eleição em dois anos, orga-
nizou um sistema de recolhi-
mento de votos para cidadãos
diagnosticados com covid-19.
Uma comissão eleitoral móvel
visita hospitais do país com ur-
nas e cédulas para recolher os
votos de pessoas infectadas
pela doença.

Para pessoas isoladas em
casa, o governo organizou um
sistema drive-thru de votação.
O eleitor não precisa deixar o
veículo para votar e também
deposita a cédula impressa
com suas escolhas em uma
urna.                             Página 3
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Pesquisadores da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e insti-

tuições parceiras detectaram no-
vas variações genéticas em amos-

tras do SARS-CoV-2 coletadas no
Brasil. Segundo a Fiocruz, foram
encontrados, em 11 sequencia-
mentos genéticos, alterações im-
portantes na proteína spike (S),
que é um dos principais alvos dos
anticorpos produzidos pelo cor-
po humano para combater o vírus.

Os cientistas fazem parte da
Rede Genômica Fiocruz, que re-
úne diversos grupos de pesquisa
do país na vigilância genômica do
vírus. Entre outros motivos, esse
trabalho é importante para acom-
panhar as mutações do coronaví-
rus, orientando as políticas públi-
cas no combate à crise sanitária.

As 11 alterações encontradas
ainda não são recorrentes o sufi-
ciente para caracterizar uma nova
linhagem, de acordo com a Fio-
cruz.  Apesar disso, as amostras
que apresentaram essas mudanças
foram coletadas em sete estados
brasileiros: Amazonas, Bahia,
Maranhão, Paraná, Rondônia, Mi-
nas Gerais e Alagoas.    Página 4

F
ot

o/
W

ik
ip

éd
ia

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
decidiu  na terça-feira (23)
reconhecer a parcialidade do
ex-juiz Sergio Moro na con-
dução do processo envolven-
do o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva na Operação
Lava Jato. 

Com a medida, a condenação

STF considera que Moro foi
parcial nos processos de Lula

do ex-presidente no caso do tri-
plex do Guarujá será anulada. No
dia 8 de março, uma decisão in-
dividual do ministro Edson Fa-
chin também anulou a condena-
ção, mas não havia reconhecido
a suspeição de Moro.

O placar pela imparcialida-
de do ex-juiz foi obtido por 3
votos a 2.                      Página 4

Resgates do Tesouro Direto
superam vendas em

R$ 9,1 milhões

Fapesp: empresa brasileira
desenvolve ventiladores

pulmonares de baixo custo
A empresa brasileira Se-

tup Automação e Controle de
Processos, situada em Cam-
pinas, desenvolveu dois pro-

tótipos de ventiladores pul-
monares com custo menor do
que os existentes no merca-
do.                                Página 2
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O estado de São Paulo bateu
na terça-feira, (23) um novo re-
corde, ao registrar 1.021 mor-
tes provocadas pelo novo coro-
navírus nas últimas 24 horas, no
pior dia desde o início da pan-
demia. O total de óbitos pela
doença desde o início da pande-
mia chegou a 68.623. O recor-
de anterior foi registrado na se-
mana passada: 679 mortes.

Às terças-feiras, o número
de mortes costuma ser maior do
que nos outros dias porque são
incluídos dados cumulativos do
fim de semana. A diferença é que
a Secretaria estadual da Saúde
costuma divulgar o balanço sem-

pre no fim do dia ou no início da
tarde, quando há entrevistas co-
letivas. Nesta terça-feira, excep-
cionalmente, o balanço foi di-
vulgado de manhã.

Hoje o estado teve também
grande número de novos casos,
o segundo maior registrado des-
de o início da pandemia. Nas úl-
timas 24 horas, foram contabi-
lizados 20.942 novos casos,
muito próximo do maior núme-
ro já registrado: o recorde ocor-
reu no dia 10 de novembro, com
21.515 casos. Até o momento,
o estado de São Paulo tem
2.332.043 casos confirmados
de covid-19.

O número de pessoas inter-
nadas em unidades de terapia in-
tensiva (UTI) também é recorde
em São Paulo. Atualmente, o
estado tem 12.168 pessoas in-
ternadas em estado grave, além
de 16.871 pacientes em enfer-
marias, maior número desde o
início da pandemia. A taxa de
ocupação de leitos de UTI já está
em 91,9%.

No dia 6 de março, todo o
estado está na Fase 1-Vermelha
do Plano São Paulo, em que so-
mente serviços considerados
essenciais podem funcionar. No
entanto, como a taxa de isola-
mento não estava crescendo em
níveis considerados satisfatóri-
os, o governo decidiu endurecer
ainda mais as restrições.

Com isso, no dia 15 deste
mês, todo o estado entrou na

Fase Emergencial, com medi-
das ainda mais restritivas. As
aulas da rede pública foram
suspensas, bem como jogos de
futebol e cultos e celebrações
religiosas coletivas. Foi esta-
belecido ainda o toque de re-
colher das 20h às 5h. A medi-
da pretende reduzir a circulação
do vírus e evitar uma sobrecarga
nos hospitais.

Internações
Em entrevista coletiva on-

tem (23), o secretário estadual
da Saúde, Jean Gorinchteyn, dis-
se que, nas últimas quatro sema-
nas, o estado presenciou um au-
mento de 110% no número de
internações.Segundo o secretá-
rio, isso reflete no aumento de
casos, registrado há, pelo me-
nos, duas semanas.

No último fim de semana, já
com as medidas mais restritivas
em vigor, houve uma pequena
redução no número de novas in-
ternações no estado, o que pode
significar que essas ações po-
dem estar começando a surtir
efeito. “Temos algum indício.
Por exemplo, o aumento de pa-
cientes internados em leitos de
UTI nos últimos três dias foi de
2,9%, no dia 19 de março, para
2,1% no dia 20 [de março] e
0,7% ontem (domingo). É pos-
sível que comece a haver [redu-
ção nos números, devido às res-
trições]”, disse o coordenador
do Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, Pau-
lo Menezes.

Ele ressaltou que os resulta-
dos das restrições não são ime-
diatos e só poderão ser obser-

vados, de fato, quando decorri-
das ao menos duas semanas.
“Temos aproximadamente um
ciclo de duas semanas para a in-
terrupção da transmissão e a
redução de casos e de interna-
ções”, explicou.

“No domingo passado, tive-
mos um acréscimo no número
de internações em UTIs de 356
pacientes. Neste último domin-
go, o número foi de 87 pessoas,
com uma redução de quase 80%.
É um dado relevante, mas vamos
precisar de mais tempo para es-
perar os resultados da evolução
da doença, já que faz apenas duas
semanas que decretamos a Fase
Vermelha e uma semana que de-
cretamos a Fase Emergencial”,
disse o coordenador executivo
do Centro de Contingência,
João Gabbardo. (Agência Brasil)

Fapesp: empresa brasileira desenvolve
ventiladores pulmonares de baixo custo

A empresa brasileira Setup
Automação e Controle de Pro-
cessos, situada em Campinas,
desenvolveu dois protótipos de
ventiladores pulmonares com
custo menor do que os existen-
tes no mercado. Os equipamen-
tos estão sendo desenvolvidos
por meio de um projeto apoiado
pelo Programa FAPESP Pesqui-
sa Inovativa em Pequenas Em-
presas (PIPE).

O projeto foi um dos seleci-
onados em um edital lançado
pelo PIPE-FAPESP em parceria
com a Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) em março de
2020, para apoiar o desenvolvi-
mento de produtos, serviços ou
processos criados por startups e
pequenas empresas de base tecno-
lógica no Estado de São Paulo, vol-
tados ao combate da COVID-19.

“Conseguimos desenvolver
os dois protótipos e, agora, es-
tamos em negociação com duas
empresas para colocá-los no
mercado. A expectativa é que o
acordo com uma delas seja fe-
chado nas próximas semanas”,
afirma William Robert Heinri-
ch, um dos sócios da empresa.

Segundo Heinrich, os venti-
ladores poderão chegar ao mer-
cado com custo até 25% mais
baixo do que os disponíveis atu-
almente no país. Um dos fato-
res que permitiram essa redução
foi a diminuição da dependência
de componentes importados.

“Cerca de 70% dos compo-
nentes que estamos usando nes-
ses ventiladores são nacionais”,
afirma Heinrich.

Um dos ventiladores será
voltado para emergências e ou-
tro modelo, mais robusto e com
mais funcionalidades, para uso
em Unidades de Terapia Intensi-

va (UTIs). Os dois equipamen-
tos serão fabricados em uma
mesma plataforma de produção
criada por engenheiros da em-
presa.

“A plataforma permite unifi-
car as partes mecânica e pneu-
mática dos equipamentos. A di-
ferença entre eles está em um
software que desenvolvemos”,
explica Heinrich.

Além do custo, outros dife-
renciais competitivos dos venti-
ladores que estão sendo desenvol-
vidos pela empresa em compara-
ção com os existentes no merca-
do são o nível de ruído emitido e
o peso, com 16 quilos.

O projeto inicial dos enge-
nheiros da empresa era usar bi-
cos injetores de automóveis nos
equipamentos, por terem um
custo acessível e serem feitos
nas chamadas salas limpas. Essa
ideia, porém, foi abortada em
razão do nível de ruído emitido
por esses componentes.

“A solução que conseguimos
dar para esse problema tornou
nossos ventiladores um dos me-
lhores no quesito emissão de
ruído. Além disso, estarão entre
os mais leves no mercado”, diz
Heinrich.

Os equipamentos também
têm bateria com autonomia para
seis horas, o que permite o uso
em hospitais mais remotos ou
áreas de emergências como os
hospitais de campanha. E, ainda,
incorporam outras funcionalida-
des. No caso específico do pro-
duto voltado para as UTIs, que
apresentam funcionalidades
mais complexas, os ventiladores
da Setup poderão atender ainda
a uma antiga demanda dos médi-
cos e enfermeiros: a simplifica-
ção de procedimentos.

“Em uma pesquisa que con-
duzimos com profissionais in-
tensivistas, identificamos que
ventiladores disponíveis hoje
acabam prejudicando o atendi-
mento a um paciente intubado
que tem uma parada cardiorres-
piratória, por exemplo. Atual-
mente, nesses casos, os intensi-
vistas precisam retirar a conexão
do tubo endotraqueal com os
pacientes para prestar o devido
socorro”, afirma Heinrich.

A conexão do paciente com
um ventilador pulmonar é feita
por meio de uma mangueira fle-
xível, chamada de “traqueia”.
Quando a parada cardíaca ocor-
re o paciente permanece com o
tubo endotraqueal, mas a cone-
xão desse componente com a
“traqueia” precisa ser removida.
Isso porque, para fazer massa-
gem cardíaca, um intensivista
precisa conectar uma bolsa au-
toinflável (Ambu bag) ao tubo
endotraqueal para fornecer ven-
tilação ao paciente de modo
empírico, sincronizado e inter-
calado com a massagem cardía-
ca, feita por outro profissional
de saúde, explica Heinrich.

“Isso gera perda de tempo,
um fator crítico em momentos
como esses”, avalia.

A fim de solucionar esse pro-
blema, os engenheiros da em-
presa desenvolveram e inseriram
um botão de emergência nos
ventiladores desenvolvidos. Ao
ser acionado, o equipamento
entra, em questão de milessgun-
dos, em um modo específico de
ventilação.

“O botão de emergência eli-
mina a necessidade de retirada
da conexão do tubo endotraque-
al para colocação da bolsa au-
tonflável para fornecer ventila-

ção e de dois profissionais in-
tensivistas para o atendimento de
um paciente intubado e com pa-
rada cardíaca”, afirma Heinrich.

Mercado em ascensão
Com 24 anos de atuação em

projetos de inovação na área de
automação industrial, com de-
senvolvimento em áreas mais
específicas, como pneumática,
mecânica, hidráulica e controle
em malha fechada, a empresa já
apresentou aos prováveis parcei-
ros todos os custos e os proces-
sos para homologação dos ven-
tiladores em vários órgãos naci-
onais, como a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e o Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro).

“Nosso modelo de negócio
será o de transferência de tec-
nologia mediante o pagamento
de royalties”, diz Heinrich.

Segundo ele, o fato de o Bra-
sil investir pouco em ventilado-
res e de a grande maioria das
máquinas já estar praticamente
obsoleta mostra o potencial do
negócio, mesmo fora do contex-
to da pandemia.

“Estudos de mercado apon-
tam que o último grande inves-
timento do país em ventiladores
ocorreu em 2010, quando foram
investidos por volta de US$ 68
milhões na compra de 65.411
equipamentos. Outros 15.235
foram comprados em 2020”,
aponta Heinrich.

O Brasil tem hoje, aproxima-
damente, 80 mil equipamentos
que auxiliam a respiração de do-
entes em situação mais grave.
Cerca de 80% desse total têm
dez anos de uso, indicam dados
levantados pela empresa.

Governo anuncia extensão da Linha
5-Lilás de metrô até o Jardim Ângela

O Governador João Doria e
o Secretário dos Transportes
Metropolitanos Alexandre Bal-
dy participaram, na manhã de ter-
ça-feira (23), do anúncio do iní-
cio da expansão da Linha 5-Li-
lás até o Jardim Ângela. O pro-
jeto contempla duas estações e
um terminal de ônibus. O novo
trecho terá 4,33 km de extensão
e a estimativa é beneficiar cerca
de 130 mil moradores.

Os estudos serão iniciados
com a elaboração dos projetos
funcionais das obras civis e sis-
temas, seguido dos projetos bá-
sico e executivo. O prazo para
entrega de todos estudos é de até
24 meses. A Secretaria de Trans-

portes Metropolitanos e a Via-
Mobilidade, concessionária res-
ponsável pela operação e manu-
tenção da Linha 5-Lilás desde
2018, negociam os termos para
a construção da obra.

“É muito importante que te-
nhamos um início breve das
obras, primeiro para demonstrar
que a obra de fato vai seguir seu
ritmo, segundo porque em um
período tão duro de pandemia,
quando vem uma obra que vai aju-
dar a mobilidade da população
mais carente, mais vulnerável a
chegar mais rápido ao trabalho
e a voltar logo pra casa, é uma
esperança”, disse João Doria.

A Estação Comendador

Sant’Anna será elevada e locali-
zada na avenida de mesmo nome,
uma região que concentra co-
mércios, serviços e equipamen-
tos públicos. Já a Estação Jardim
Ângela, que estará próxima ao
Hospital Municipal M’Boi Mi-
rim, será subterrânea e conecta-
da ao terminal já existente da
SPTrans e ao novo terminal a ser
construído, que permitirá absor-
ver o aumento da demanda de
passageiros de ônibus com a
implantação da nova estação.

“Esse encontro de hoje con-
centra uma série de resoluções
que foram feitas pelo nosso
Governo. Desde o início nós
encontramos alguns desafios,

um dos maiores era dar aqui os
passos necessários para permi-
tir a extensão entre o Capão Re-
dondo e o Jardim Ângela. Mas
para percorrermos esse cami-
nho existiam entraves, que hoje
estão sendo vencidos”, falou
Baldy

Para viabilizar o projeto, a
avenida Carlos Caldeira Filho
será prolongada do Capão Re-
dondo até a Estrada do M’Boi
Mirim. O trecho acompanhará o
córrego Capão Redondo, que
será canalizado, e terá uma pista
em cada sentido, com ciclovia.
Para a implantação das obras se-
rão necessárias desapropriações
e remoção de interferências.

Memorial da América Latina suspende
drive-thru para vacinação contra a COVID-19

O Memorial da América La-
tina suspende drive-thru na ter-
ça-feira (23). A reabertura
acontece no dia 27 de março,
para idosos de 69 a 71 anos.
Com a nova faixa-etária, os dri-
ve-thrus, utilizados na capital
para a vacinação contra a Co-
vid-19, retomarão as ativida-
des a partir das 8 horas. Nos
postos estarão disponíveis as
duas doses da vacina.

O público-alvo nesta faixa-

etária da Campanha pode procu-
rar a vacina em uma das 468
Unidades Básicas de Saúde
(UBS), nos 17 drive-thrus es-
palhados pela cidade, nos três
Centros-Escolas  e  nos  17
Serviços de Assistência Espe-
cializada (SAE) na capital.
Aos sábados, os idosos po-
dem procurar por uma das 80
UBS/Ama integradas para a
imunização.

A partir do dia 27 de março,

até às 17h, os 17 drive-thrus te-
rão vacinação para os idosos aci-
ma de 69 a 71 anos, além de ofe-
recer a segunda dose da vacina
também exclusivamente para
pessoas que receberam a primei-
ra dose em um dos drive-thrus
da cidade.

Quem tomou a primeira
dose no estádio do Pacaembu,
que encerrou as atividades na
quarta-feira (3), pode procurar
qualquer um dos postos de vaci-

nação da cidade, incluindo os
drive-thru. Informações também
podem ser obtidas acessando o
link Vacina Sampa.

A SMS recomenda que os
idosos busquem a vacina de ma-
neira gradual, evitando aglome-
rações nos postos da capital e
preenchendo o pré-cadastro no
site Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br) para
agilizar em até 90% o tempo de
atendimento para imunização.

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

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando uma re-
ferência das liberdades possíveis. No Twitter,  @CesarNetoRe-
al ... Email  cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Comunicador Datena (Band tv) segue atacando o vereador-

presidente Milton Leite (DEM ex-PFL), por prometer e não cum-
prir reunir-se com o Sindicato (motoristas) e os empresários,
pra botar 100% da frota de ônibus nas ruas e diminuir aglomera-
ções e contágios do Covid 19

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Quem tá assumindo a Superintendência do Serviço Funerário

de São Paulo, no pior momento da pandemia Covid 19, é Pedro
Barbieri. Aos 28 de idade, é o mais jovem superintendente da
história paulistana. Que DEUS e o Cristo Jesus Conduzam suas
ações nesta nova missão

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Uma pergunta rola pelo Palácio 9 de Julho : as conversas en-

tre os ex-Presidentes Lula (ainda dono do PT) e o ex-Presidente
FHC (único candidato do PSDB a derrotar o Lula no 1º turno em
1994 de depois em 1998) contra Bolsonaro em 2022 podem ro-
lar também pro Governo SP ?

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Na coletiva de imprensa de hoje, João Doria (PSDB ‘liberal

de centro’) pode ter que responder sobre se o quase lockdown
das atividades não essenciais no Estado não derrubarem contági-
os, internações e mortes por Covid 19, após 4 abril (Páscoa) po-
derá rolar um lockdown total

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Parlamentares das bancadas ditas cristãs têm o dever devem

de esclarecer que o Brasil e o mundo ainda não vivem o Armage-
dom bíblico. Dizer que antes virá uma falsa paz mundial e só en-
tão a Guerra do Bem contra o Mal. A pandemia Covid 19 é só o
começo do Fim dos Tempos

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Encontro marcado pra hoje entre o Executivo (Bolsonaro) e

os presidentes dos demais Poderes, pra tratar da Covid 19 terá a
presença do novo ministro (Saúde), o médico Marcelo Queiro-
ga. E o general Pazuello ? Será que vai trocar as estrelas do om-
bro pelas divisas na política ?

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Perdedor da maioria das eleições em 2018 e 2020, o PT do

ex-Presidente Lula tá tentando criar uma só frente com o PSDB
do ex-Presidente FHC. O PDT, do Presidenciável Ciro Gomes,
segue pregando  derrotar o Lulismo, enquanto o PSOL do Boulos
não quer mais ser só um coadjuvante

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
Gilmar Mendes comemora o fato da ministra Carmem Lúcia

mudar seu voto, agora pela suspeição de Sérgio Moro no caso da
condenação de Lula (PT) pela Lava Jato. O novel Nunes Marques
votou a favor do ex-juiz federal de Curitiba. Caiu o pano sobre os
olhos da estátua de pedra

.
H I S T Ó R I A S
Quando Rui Barbosa disse que a pior das ditaduras poderia

ser a do Poder Judiciário, nem sonhava que um dia haveria um
Supremo Tribunal Federal com 11 membros, cujo placar de 6 x 5
poderia se tornar uma sentença de vida ou morte num Brasil cuja
Verdade Real é uma raridade
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para rever bandeiras tarifárias
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Uruguai confirma
detecção de variantes
brasileiras do novo

coronavírus
O ministro da Saúde do Uruguai, Daniel Salinas, confirmou

na segunda-feira (22) a presença das variantes brasileiras P1 e
P2 do novo coronavírus, no momento em que ocorre um aumen-
to de contágio e das mortes no país.

Segundo membros do Grupo de Trabalho Interinstitucional
(GTI) na Vigilância da SARS-CoV-2, foram analisadas 175 amos-
tras recolhidas em pontos distintos do Uruguai e concluiu-se
que a cepa P1 estava presente em 24 delas, e em 4 foi detectada
a variante P2. Ambas são originárias do Brasil.

“A variante P1 entrou no país”, disse Salinas, que comentou
que isso pode “modificar os rumos ou iniciar novos caminhos na
prevenção desse flagelo”.

O presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, convocou o conse-
lho de ministros para uma reunião nesta terça-feira diante das
novidades.

“Existe uma circulação comunitária da variante P1”, disse
Gregorio Iraola, cientista do GTI, ressaltando que a situação é
“mais complicada”.

Nas últimas semanas o país sul-americano teve um cresci-
mento acelerado no número de casos positivos, mortes e ocupa-
ção de leitos de tratamento intensivo, o que começou a compro-
meter sua capacidade sanitária.

Segundo relatório da Sociedade Uruguaia de Medicina Inten-
siva, o nível de ocupação das UTIs no país chega a 64%, com
22% correspondendo aos pacientes com covid-19. (Agencia
Brasil)

Israel usa sistema especial
de votação para pessoas

com covid-19
Israel, que passa pela quarta eleição em dois anos, organizou

um sistema de recolhimento de votos para cidadãos diagnostica-
dos com covid-19. Uma comissão eleitoral móvel visita hospi-
tais do país com urnas e cédulas para recolher os votos de pesso-
as infectadas pela doença.

Para pessoas isoladas em casa, o governo organizou um sis-
tema drive-thru de votação. O eleitor não precisa deixar o veícu-
lo para votar e também deposita a cédula impressa com suas es-
colhas em uma urna.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de 71
anos, está no poder desde 2009 e é favorito nas pesquisas eleito-
rais. Seu principal adversário é Yair Lapid, ex-ministro da Eco-
nomia.

Quase metade da população israelense já foi vacinada com as
duas doses de imunizante recomendadas pelo Pfizer, principal
fornecedora de vacina para o país. Segundo informa a Reuters,
Israel teve a campanha mais rápida de vacinação mundo, e fica
atrás apenas do pequeno território britânico de Gibraltar. (Agen-
cia Brasil)

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) apro-
vou,  na terça-feira (23), a aber-
tura de uma consulta pública
para a revisão dos valores das
bandeiras tarifárias, que indi-
cam ao consumidor se haverá
ou não acréscimo da cobrança
da conta de luz em razão do cus-
to com a geração de energia
elétrica. A proposta passará por
consulta pública de 24 de mar-
ço a 7 de maio.

O funcionamento das ban-
deiras tarifárias tem três cores:
a verde (sem cobrança extra) e
a amarela ou vermelha (com
cobrança adicional a cada 100
quilowatts-hora consumidos)
nos patamares 1 e 2.

Pela proposta em discussão,
haverá revisão nos valores co-
brados pelas bandeiras amarela

e vermelha. A bandeira verme-
lha no patamar 1 deve ter um au-
mento de 10%, subindo de R$
4,169 a cada 100 quilowatts-
hora (kWh) consumidos para
R$ 4,599. No patamar 2, o au-
mento vai ser maior, na ordem
de 21%, passando de R$ 6,243
a cada 100 kWh para R$ 7,571.

No caso da bandeira amare-
la, a previsão é de uma redução
de 26% no valor. Dessa forma,
a cobrança passaria de R$ 1,343
a cada 100 kWh consumidos
para R$ 0,996.

Em junho de 2020, a Aneel
suspendeu a aplicação do acio-
namento das bandeiras em razão
da pandemia da covid-19 até o
dia 31 de dezembro. A sistemá-
tica foi retomada pela agência
reguladora após os níveis de car-
ga no setor elétrico terem se re-

cuperado aos níveis pré-pande-
mia e também devido ao volume
de chuvas no último trimestre de
2020 ter sido desfavorável.

O diretor da Aneel relator da
proposta, Sandoval Feitosa, ar-
gumenta em seu parecer que,
diante desse cenário desfavorá-
vel, os valores dos adicionais
das bandeiras bem como as res-
pectivas faixas de acionamento
não foram atualizados com os
valores verificados em 2019.

Ainda segundo o diretor, as
elevações nas tarifas já eram es-
peradas em função dos custos da
operação refletirem indexadores
da economia real, como a infla-
ção, além do próprio setor como
os preços médios dos contratos.

Ele disse ainda que os no-
vos valores serão suficientes
para cobrir o custo de aciona-

mento das usinas termelétricas,
quando for necessário, e que o
acionamento da bandeira ver-
melha no maior patamar deve
ocorrer menos vezes.

“A cobertura das usinas tér-
micas passa a ser definida ex-
clusivamente pela sistemática
de Bandeiras, sem necessidade
de ajustes externos, como
ocorreu em anos anteriores”,
afirmou.

De acordo com o diretor
presidente da Aneel, André Pe-
pitone, a consulta não vai se de-
bruçar sobre a metodologia de
acionamento das bandeiras, mas
sobre os valores cobrados.

“A metodologia está bem
calibrada e o que está se sub-
metendo à audiência pública
são os valores dos patamares”,
disse. (Agencia Brasil)

Inadimplência das empresas caiu
5,8% em dezembro de 2020, diz Serasa

A inadimplência das empre-
sas caiu 5,8% em dezembro do
ano passado, na análise com o
mesmo mês do ano anterior. A
redução foi puxada pelas mi-
cro e pequenas empresas, que
são a maioria entre os negó-
cios com dívidas em aberto no
país no período.

Os empreendimentos de
menor porte tiveram retração de
7,3% em relação a dezembro de

2019, chegando a 5,4 milhões,
o que representa 92,9% do to-
tal de 5,8 milhões de negócios
com contas atrasadas em de-
zembro de 2020. Os dados são
da Serasa Experian.

O economista da Serasa Ex-
perian Luiz Rabi, diz que todas as
empresas sofreram com a pande-
mia, mas tiveram auxílios impor-
tantes no período, com linhas de
crédito mais baratas também in-

fluenciadas pela baixa nos juros.
“Porém, com o aumento dos ca-
sos de covid-19 em todo o país e
novas medidas de isolamento so-
cial, os desafios continuaram e
isso pode impactar no total de
companhias que não conseguem
honrar seus compromissos finan-
ceiros ao longo deste ano”.

A participação do setor de
serviços, um dos mais impacta-
dos pelo período de distancia-

mento social, registrou alta en-
tre os  inadimplentes, indo de
50,2% em dezembro de 2019
para 51,2% no último mês do ano
passado. O segmento se mantém
como o que mais reúne inadim-
plentes desde 2018. Já o comér-
cio, que pode funcionar por meio
de vendas via internet, por exem-
plo, registrou queda. A indústria
manteve a representatividade,
com 8,2%. (Agencia Brasil)

Declaração pré-preenchida do IR
pode estar disponível hoje

A Receita Federal informou
na terça-feira (23) que a ferra-
menta da declaração pré-preen-
chida do Imposto de Renda (IR)
pode estar disponível nesta quar-
ta-feira (24), em projeto-piloto.
O auditor fiscal da Receita, José
Carlos da Fonseca, explicou que
faltam apenas algumas liberações
técnicas para compatibilizar as
versões de acesso e preenchi-
mento da declaração. A previsão
inicial era para quinta-feira (25).

“A gente só pode colocar o
serviço inteiro no ar depois que
tiver essas versões do aplicativo
compatíveis. Assim que forem
liberados, a gente libera a versão
inteira online. Bem provável que
amanhã durante o dia a gente já
tenha essa forma de declaração
disponível para preenchimento”,
disse hoje durante coletiva sobre
lançamento da funcionalidade
para o IR 2021.

A declaração pré-preenchida
estará disponível exclusivamen-
te por meio do serviço Meu Im-
posto de Renda, quando acessa-
do pelo Centro de Atendimento
Virtual da Receita (e-CAC). No
entanto, o contribuinte pode re-
cuperar as informações no e-
CAC, salvar na nuvem e importar

o documento pré-preenchido
para o programa gerador da de-
claração ou para continuar o pre-
enchimento por meio do aplica-
tivo para celulares.

Portal Gov.br
Desde 2014, a declaração

pré-preenchida está disponível
para contribuintes com certifica-
ção digital, espécie de assinatura
eletrônica, obrigatória para pes-
soas jurídicas fora do Simples
Nacional. Em 2021, a ferramen-
ta será ampliada para quem tem
conta em níveis verificado e com-
provado no portal único de ser-
viços do governo federal, o
Gov.br. Cerca de 96 milhões de
pessoas possuem conta no por-
tal.

O subsecretário de Arrecada-
ção, Cadastros e Atendimento da
Receita, Frederico Igor, explicou
que é a ferramenta é uma forma
automática de preenchimento e que
o objetivo é simplificar a vida do
cidadão. “Mas esse preenchimen-
to não é apenas uma facilidade para
o cidadão, ele aumenta a sua con-
formidade, evitando a incidência
em parâmetros de malha fiscal,
seja por rendimento, seja por des-
pesas médicas, garantindo a segu-

rança jurídica da declaração”.
As informações que apare-

cem na declaração pré-preenchi-
da baseiam-se em dados declara-
dos por terceiros em outros do-
cumentos enviados ao Fisco,
além da própria declaração do
contribuinte do ano calendário
anterior. Ao todo, três fontes de
informação são usadas: a Decla-
ração do Imposto de Renda Reti-
do na Fonte, Declaração de Infor-
mações sobre Atividades Imobi-
liárias e Declaração de Serviços
Médicos. Também é possível re-
cuperar informações dos depen-
dentes, desde que haja procura-
ção eletrônica.

A entrega da declaração do Im-
posto de Renda 2021 termina em
30 de abril. Quem não entregar no
prazo está sujeito a multa que pode
chegar a 20% do imposto devido.
Hoje, a Receita informou que está
monitorando a situação da pande-
mia de covid-19 para um possível
adiamento da entrega, como acon-
teceu no ano passado. A previsão é
que 32 milhões de pessoas entre-
guem a declaração este ano.

A opção de acessar a declara-
ção com o certificado digital está
disponível na tela de abertura do
e-CAC. Recentemente, a tela pas-

sou a incluir o login do portal
Gov.br, que pede o número do
CPF e a senha, mais fator duplo
de autenticação.

O portal tem três níveis de
validação: bronze, prata e ouro.
Só poderá acessar a declaração
pré-preenchida o contribuinte
que tiver o nível prata ou ouro.
Para isso, basta baixar o aplicati-
vo Meu Gov.br no celular e fazer
a validação facial, que utiliza a
bases de dados do Departamento
Nacional de Trânsito e do Tribu-
nal Superior Eleitoral.

O aplicativo precisa estar
aberto para o contribuinte fazer o
fator duplo de autenticação, que
consiste em receber um código no
Meu Gov.br e inseri-lo no mo-
mento da autenticação no e-CAC.

No sistema da Receita, basta
acessar o Meu Imposto de Ren-
da e clicar na linha Preencher
Declaração online. Lá, o cidadão
recebe um formulário com os
dados fiscais preenchidos, bas-
tando apenas confirmar as infor-
mações e enviar o documento. A
Receita alerta que é responsabi-
lidade do contribuinte verificar
os dados, podendo alterar, incluir
e excluir informações, se for o
caso, antes de entregar ao Fisco.
(Agencia Brasil) Os resgates do Tesouro Di-

reto superaram as vendas em R$
9,1 milhões em fevereiro. De
acordo com os dados do Tesou-
ro Nacional, divulgados na ter-
ça-feira (23), as vendas do pro-
grama atingiram R$ 1,814 bilhão
no mês passado. Já os resgates
totalizaram R$ 1,823 bilhão,
sendo R$ 1,699 bilhão relativo
a recompras de títulos públicos
e R$ 123,4 milhões a vencimen-
tos, quando o prazo do título aca-
ba, e o governo precisa reembol-
sar o investidor com juros.

Os títulos mais procurados
pelos investidores foram os vin-
culados à inflação (Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA), cuja participa-
ção nas vendas atingiu 41,2%.
Os títulos corrigidos pela taxa
Selic (juros básicos da econo-
mia) corresponderam a 33,5%
do total, enquanto os prefixados,
com juros definidos no momen-
to da emissão, foram 25,3%.

O estoque total do Tesouro
Direto alcançou R$ 62,93 bilhões
no fim de janeiro, aumento de
0,7% em relação ao mês anterior
(R$ 62,51 bilhões) e aumento de
7% em relação a fevereiro do ano
passado (R$ 58,8 bilhões).

Em relação ao número de
investidores, 317.219 novos par-
ticipantes se cadastraram no pro-
grama no mês passado. O núme-
ro total de investidores atingiu
9.895.387. Nos últimos 12 me-
ses, o número de investidores
acumula alta de 60,6%. O total
de investidores ativos (com ope-
rações em aberto) chegou a
1.470.448, aumento de 21,2%
em 12 meses.

A utilização do Tesouro Di-

Resgates do Tesouro
Direto superam vendas

em R$ 9,1 milhões
reto por pequenos investidores
pode ser observada pelo consi-
derável número de vendas de até
R$ 5 mil, que correspondeu a
85,9% do total de 331.827 ope-
rações de vendas ocorridas em
fevereiro. Só as aplicações de
até R$ 1 mil representaram
66,7%. O valor médio por ope-
ração foi de R$ 5.465,83.

Os investidores estão prefe-
rindo papéis de curto e médio
prazo. As vendas de títulos com
prazo entre 1 e 5 anos represen-
taram 43,2% e aquelas com pra-
zo entre 5 e 10 anos, 38,8% do
total. Os papéis de mais de dez
anos de prazo representaram
18% das vendas.

O balanço completo do Te-
souro Direto está disponível na
página do Tesouro Nacional.

O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pu-
dessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro Nacio-
nal, via internet, sem intermedi-
ação de agentes financeiros.

O aplicador só precisa pagar
uma taxa para a corretora respon-
sável pela custódia dos títulos.
Mais informações podem ser ob-
tidas no site do Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívi-
das e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode va-
riar de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis pré-fixados.
(Agencia Brasil)

BC: incerteza sobre o crescimento
da economia está “acima da usual”

Apesar da retomada econômi-
ca positiva no ano passado e dos
indicadores de recuperação con-
sistentes, o ritmo de crescimento
da economia ainda é incerto no
primeiro semestre deste ano di-
ante dos possíveis efeitos do au-
mento agudo no número de casos
de covid-19. A avaliação é do Co-
mitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central (BC) e
consta da ata da última reunião,
divulgada  na terça-feira (23).

Para o Copom, uma possível
reversão econômica devido ao
agravamento da pandemia seria
bem menos profunda do que a
observada no ano passado, e
“provavelmente seria seguida
por outra recuperação rápida”.

Isso depende, entretanto, da
capacidade do Brasil em vacinar
a população. “Para o comitê, o
segundo semestre do ano pode
mostrar uma retomada robusta
da atividade, na medida em que
os efeitos da vacinação sejam
sentidos de forma mais abran-
gente”, diz a ata.

De acordo com o documen-
to, os indicadores de maior fre-
quência sugerem que o movi-
mento de recuperação do ano
passado se estendeu até feverei-
ro. Mas isso também deve ser
avaliado com cautela, em razão
tanto da inconstância recente das
variáveis econômicas como da
alteração do calendário de feri-
ados em nível estadual.

No cenário internacional, o

avanço da imunização e novos
estímulos fiscais devem promo-
ver uma recuperação mais ro-
busta da atividade nos países de-
senvolvidos. Para as economias
emergentes, o ambiente pode
ser mais desafiador, diante dos
questionamentos dos mercados
a respeito de riscos inflacioná-
rios nessas economias, que têm
produzido uma reprecificação
nos ativos financeiros.

Para os membros do comitê,
a demora em normalizar os proces-
sos das cadeias produtivas está
pressionando os custos de produ-
ção e a inflação em setores espe-
cíficos, o que também sugere que
há uma demanda positiva no mer-
cado. “O Copom avalia que perse-
verar no processo de reformas e
ajustes necessários na economia
brasileira é essencial para permitir
a recuperação sustentável da eco-
nomia. O comitê ressalta, ainda,
que questionamentos sobre a con-
tinuidade das reformas e alterações
de caráter permanente no proces-
so de ajuste das contas públicas
podem elevar a taxa de juros estru-
tural da economia”, diz a ata.

Na última semana, o comitê
do BC elevou a taxa básica de
juros da economia, a Selic, de
2% para 2,75% ao ano. É o prin-
cipal instrumento usado pelo
Banco Central para alcançar a
meta de inflação. A elevação da
Selic, que serve de referência
para as demais taxas de juros no
país, ajuda a controlar a inflação,

porque a taxa causa reflexos nos
preços, já que juros mais altos
encarecem o crédito e estimu-
lam a poupança, contendo a de-
manda aquecida.

A meta de inflação pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) para este
ano é de 3,75%, com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para baixo.
Ou seja, o limite inferior é
2,25% e o superior de 5,25%.
Em fevereiro, entretanto, o ín-
dice fechou em 5,2% no acumu-
lado de 12 meses, pressionada
pelo dólar e pela alta nos preços
de alimentos e de combustíveis.
Para 2022, a meta é de 3,5%,
também com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto.

Mesmo ajudando no contro-
le da inflação, por outro lado, o
aumento das taxas de juros difi-
culta a recuperação da economia.
Ainda assim, diante da perspec-
tiva de boa recuperação no segun-
do semestre, os membros do
Copom consideram que o cená-
rio atual já não prescreve um grau
de estímulo extraordinário nos
juros e deve manter a trajetória
de elevação na próxima reunião
do Copom, em 4 e 5 de maio, a
menos que haja uma mudança sig-
nificativa nas projeções de infla-
ção ou no balanço de riscos.

Do mesmo modo, a estraté-
gia de ajuste mais rápido do grau
de estímulo monetário deve re-
duzir a probabilidade de não cum-

primento da meta para a inflação
deste ano, bem como manter a
estabilização das expectativas
para o longo prazo, mesmo em
um cenário de aumento tempo-
rário do isolamento social.

Para decidir sobre a elevação
da Selic, o comitê estabeleceu
um cenário básico para a infla-
ção, com as projeções em torno
de 5% para 2021 e 3,5% para
2022. Esse cenário supõe traje-
tória de juros que se eleva para
4,5% ao ano, em 2021, e para
5,5% ao ano em 2022, como
previa o mercado na semana pas-
sada. Nesse cenário, as proje-
ções para a inflação de preços
administrados são de 9,5% para
2021 e 4,4% para 2022.

De acordo com o Copom, o
cenário básico envolve fatores de
risco em ambas as direções. “Por
um lado, o agravamento da pande-
mia pode atrasar o processo de
recuperação econômica, produ-
zindo trajetória de inflação abai-
xo do esperado. Por outro lado,
um prolongamento das políticas
fiscais de resposta à pandemia que
piore a trajetória fiscal do país, ou
frustrações em relação à continui-
dade das reformas, podem elevar
os prêmios de risco. O risco fis-
cal elevado segue criando uma as-
simetria altista no balanço de ris-
cos, ou seja, com trajetórias para
a inflação acima do projetado no
horizonte relevante para a polí-
tica monetária”, diz a ata. (Agen-
cia Brasil)
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Pesquisadores
encontram novas

alterações em
linhagens do

SARS-CoV-2

O médico cardiologista Mar-
celo Queiroga tomou posse na
terça-feira (23) no cargo de mi-
nistro da Saúde, em solenidade
privada no Palácio do Planalto.
O decreto de nomeação foi as-
sinado pelo presidente Jair Bol-
sonaro e publicado em edição
extra do Diário Oficial da União.

Na mesma publicação, tam-
bém consta a exoneração de
Eduardo Pazuello do cargo. O
anúncio de substituição do co-
mando da pasta foi feito na se-
mana passada por Bolsonaro. No
dia seguinte, Queiroga concedeu
entrevista e destacou a importân-

cia da população se engajar nas
medidas de prevenção à covid-
19, incluindo o uso de máscaras
e distanciamento social.

Marcelo Queiroga é natural
de João Pessoa e se formou em
medicina pela Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB). Ele fez
especialização em cardiologia
no Hospital Adventista Silvestre,
no Rio de Janeiro. Ele atua na
área de hemodinâmica e cardio-
logia intervencionista. Atual-
mente, preside a Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia.

Em nota, o Ministério da
Saúde afirmou que o novo mi-

nistro “atende aos critérios téc-
nicos e ao perfil de reputação
ilibada exigidos para o cargo,
com ampla experiência na área,
não só da saúde, mas de gestão”.
De acordo com o ministério, o
nome de Queiroga foi submeti-
do ao procedimento de consul-
ta, obrigatório a quem assume
cargos em comissão e funções
de confiança.

Na análise de vida pregressa,
não foram encontrados óbices
jurídicos à nomeação, segundo a
pasta. “Dentre os registros veri-
ficados, constatou-se que a Ação
Penal – noticiada recentemente

pela mídia – por suposta apropri-
ação indébita previdenciária foi
julgada improcedente, com ab-
solvição de Marcelo Queiroga,
conforme certidão emitida pela
16ª Vara Federal da Seção Judi-
ciária de Paraíba”, diz a nota.

Com a nomeação, Queiroga
é o quarto ministro da Saúde des-
de o começo da pandemia de co-
vid-19. Passaram pela pasta, nes-
te período, os médicos Luiz Hen-
rique Mandetta, que estava desde
o início do governo Bolsonaro,
e Nelson Teich, seguido depois
pelo general Eduardo Pazuello,
do Exército. (Agencia Brasil)Pesquisadores da Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ins-
tituições parceiras detectaram
novas variações genéticas em
amostras do SARS-CoV-2 co-
letadas no Brasil. Segundo a
Fiocruz, foram encontrados,
em 11 sequenciamentos gené-
ticos, alterações importantes
na proteína spike (S), que é um
dos principais alvos dos anti-
corpos produzidos pelo corpo
humano para combater o vírus.

Os cientistas fazem parte da
Rede Genômica Fiocruz, que
reúne diversos grupos de pes-
quisa do país na vigilância ge-
nômica do vírus. Entre outros
motivos, esse trabalho é impor-
tante para acompanhar as mu-
tações do coronavírus, orien-
tando as políticas públicas no
combate à crise sanitária.

As 11 alterações encontra-
das ainda não são recorrentes
o suficiente para caracterizar
uma nova linhagem, de acordo
com a Fiocruz. Apesar disso, as
amostras que apresentaram es-
sas mudanças foram coletadas
em sete estados brasileiros:
Amazonas, Bahia, Maranhão,
Paraná, Rondônia, Minas Ge-
rais e Alagoas.

O coronavírus começou a
circular no Brasil em 2020
com as linhagens B.1.1.28 e
B.1.1.33, e, a partir delas, já
foram caracterizadas muta-
ções que deram origem às li-
nhagens P.1, P.2 e, mais re-
centemente, N.9. Apesar de
diferentes geneticamente, as
três variantes têm em comum
a mutação conhecida como
E484K, que já foi associada
à evasão do sistema imune em
pesquisas envolvendo outras
variantes, como a britânica e a
sul-africana.

As alterações encontradas
nas 11 amostras citadas inclu-
em indivíduos das linhagens
P.1, P.2, B.1.1.28 e B.1.1.33. As
mudanças detectadas agora se
deram tanto por perda de ma-
terial genético como por inser-
ção de aminoácidos na estru-
tura NTD que forma parte da
proteína S, a estrutura que o
vírus usa para invadir as célu-
las do corpo humano. Possivel-
mente, tais mudanças também
podem ajudar o vírus a escapar
do sistema imunológico, o que
ainda precisa ser comprovado
por pesquisas complementares.

Monitoramento genômico
Em entrevista à Agência Fi-

ocruz, a chefe do Laboratório
de Vírus Respiratórios e do
Sarampo do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz), a pes-
quisadora Marilda Siqueira,
considera que a descoberta é
precoce e reforça a importân-
cia das ações de vigilância ge-
nômica.

A virologista Paola Cristi-
na Resende, que também inte-
gra o laboratório, concorda
com o reforço da vigilância e
avalia que o impacto da desco-
berta ainda precisa ser dimen-
sionado: “Vale ressaltar que as
novas mutações foram, até o
momento, detectadas em bai-
xa frequência, apesar de en-
contradas em diferentes esta-
dos. Ainda precisamos dimen-
sionar o impacto deste achado
e, sem dúvidas, ampliar cada
vez mais o monitoramento ge-
nômico.”.

Mutação convergente
Os cientistas observam que

as alterações encontradas po-
dem estar associadas a uma
evolução convergente do vírus,
já que as 11 amostras são de di-
ferentes linhagens, e as muta-
ções se assemelham a desco-
bertas feitas em outros países,
como o Reino Unido e a Áfri-
ca do Sul. Nesse último país,
inclusive, a mutação da vari-
ante encontrada seguiu o mes-
mo percurso das variantes bra-
sileiras, apresentando primei-
ro a mutação E484K, entre
outras mudanças, como nas
variantes P.1, P.2, e, depois, a
perda de material genético no
domínio NTD encontrada em
parte das amostras observadas
no estudo.

O trabalho foi liderado pe-
los Laboratórios de Vírus Res-
piratório e do Sarampo e de
Aids e Imunologia Molecular
do IOC/Fiocruz, pelo Instituto
Gonçalo Moniz (Fiocruz-
Bahia), pelo Instituto Leônidas
e Maria Deane (Fiocruz-Ama-
zônia), pelo Instituto Aggeu
Magalhaes (Fiocruz-Pernam-
buco) e pela Universidade Fe-
deral do Espírito Santo (Ufes).
Também participaram a Funda-
ção de Vigilância em Saúde do
Amazonas e Laboratórios Cen-
trais de Saúde Pública do Ama-
zonas, Maranhão, Alagoas, Mi-
nas Gerais, Paraná e Bahia.

Linhagem N.9
A Fiocruz deu ainda mais

detalhes sobre a caracteriza-
ção da linhagem N.9, cuja
origem estimada se deu em
agosto de 2020. O local mais
provável em que a mutação
teria ocorrido é São Paulo,
mas os pesquisadores não des-
cartam a possibilidade de a li-
nhagem ter nascido na Bahia ou
Maranhão.

A Rede Genômica encon-
trou essa variante do SARS-
CoV-2 em 35 amostras cole-
tadas em dez estados diferen-
tes: São Paulo, Santa Catari-
na, Amazonas, Pará, Bahia,
Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí e Sergipe. (Agen-
cia Brasil)

Ministro defende escolas técnicas
com currículo ditado por empresas

O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos
Pontes, anunciou que espera lan-
çar, em breve, um projeto-pilo-
to para testar a viabilidade de um
modelo de ensino técnico cujo
currículo possa ser desenvolvi-
do levando-se em conta as ca-
deias produtivas regionais.

“É o que eu chamo de esco-
las profissionalizantes distri-
tais”, explicou Pontes ao parti-
cipar, na terça-feira (23), de um
seminário digital realizado pela
Associação das Empresas de
Tecnologia da Informação e Co-
municação e de Tecnologias Di-
gitais (Brasscom).

Sem detalhar valores, prazos
ou fonte dos recursos, Pontes
disse que a proposta já vem sen-
do discutida no âmbito de seu
ministério como uma forma de
estimular a formação técnica-

profissional que, segundo o mi-
nistro, é pouco valorizada no
Brasil.

“Espero colocar ao menos
algum projeto-piloto em funci-
onamento ainda este ano, para
que, no próximo ano, elas come-
cem a funcionar”, disse Pontes,
detalhando que, inicialmente,
pretende propor que o currículo
das eventuais escolas profissio-
nalizantes distritais sejam esta-
belecidos levando-se em conta
as necessidades de mão de obra
das empresas regionais.

“Os países que têm melho-
res resultados no desenvolvi-
mento de tecnologias são exa-
tamente aqueles que valorizam o
ensino técnico”, destacou Pon-
tes, acrescentando que, embora
possua boas escolas profissio-
nalizantes, como as do Serviço
Nacional de Aprendizagem In-

dustrial (Senai), o Brasil forma
poucos técnicos.

“O número de alunos que ter-
minam o ensino médio com
um curso técnico é muito bai-
xo. O ideal é que esse núme-
ro fosse triplicado. Que ti-
véssemos acima de 60% dos
alunos que concluem o ensi-
no médio com uma formação
técnica. Para isso, precisa-
mos trabalhar junto com as
empresas, na cadeia produti-
va regional. Para estabelecer-
mos escolas distritais de en-
sino técnico que possam ser
feitas em conjunto com o en-
sino médio, e cujos currícu-
los sejam ditados pelas em-
presas regionais”, defendeu o
ministro, destacando também a
necessidade de atrair mais jo-
vens para as ciências exatas.

Mediador da conversa com o

ministro, o executivo Laércio
Cosentino, fundador da empre-
sa de softwares Totvs, também
comentou a carência de técni-
cos. “O curso universitário é
fundamental, mas o curso técni-
co é aquele que mais dá condi-
ções para a base da pirâmide so-
cial ascender. Em curto espaço
de tempo é possível mudar mui-
ta coisa”, disse Cosentino,
acrescentando que faltam no
país bons profissionais com for-
mação na área de exatas.

O executivo também defen-
deu uma reformulação de parte
dos currículos de cursos univer-
sitários. “A adequação dos cur-
rículos, e quer queira, quer não,
a pandemia incentivou a isso,
precisamos renovar o currículo
de diversas universidades para
que estejam atualizados”, defen-
deu. (Agencia Brasil)

Repasse do Fundeb em 2021
 será de R$ 179 bilhões

O Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação
(FNDE), autarquia federal vin-
culada ao Ministério da Educa-
ção (MEC), deve divulgar, até o
final de março, o cronograma de
repasses dos recursos da União
para o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb),
que em 2021 deve totalizar R$
179 bilhões. A informação foi
dada pelo ministro da Educação
Milton Ribeiro, durante soleni-
dade que marcou a assinatura,
pelo presidente Jair Bolsonaro,
do decreto que regulamenta os
procedimentos operacionais do
novo Fundeb.    

“Até o final do mês de mar-
ço, o MEC divulgará, por meio
do FNDE, os valores por aluno
do Fundeb e o cronograma de
repasses dos recursos da União
para o ano de 2021. Está previs-
to o repasse aproximado de R$
179 bilhões por meio do Fundeb,
dos quais R$ 19 bilhões refe-
rem-se à complementação da
União”, afirmou.

O Fundeb foi criado original-
mente em 2007 e vigorou até
2020, quando foi restabelecido
por meio da Emenda Constitu-
cional nº 108/20, promulgada

em agosto, e pela Lei nº 14.113,
que entrou em vigor em dezem-
bro do ano passado.

Composto de 20% da recei-
ta de oito impostos estaduais e
municipais, como ICMS, ITR e
IPVA, e de valores transferidos
de impostos federais, o fundo
custeou em 2019, por exemplo,
cerca de R$ 156,3 bilhões para
a rede pública. Com o novo fun-
do, o Congresso Nacional au-
mentou a participação da União
no financiamento da educação
básica. A participação federal
passa dos atuais 10% para 23%.
O aumento é escalonado. Este
ano, o percentual passa para
12%. Em 2022, 15%; em 2023,
17%; em 2024, 19%; em 2025,
21%; e a partir de 2026, 23%.

De acordo com o MEC, den-
tre os temas regulados pelo de-
creto, estão a transferência e a
gestão dos recursos do fundo,
definindo as instituições finan-
ceiras responsáveis pela distri-
buição dos recursos, suas res-
ponsabilidades, as formas de re-
passe e movimentação do di-
nheiro público.

“Embora a proposta de
emenda à constituição que trou-
xe essas inovações tenha sido
aprovada no ano passado, esta-
mos ainda em período de transi-

ção. Isso porque nos três primei-
ros meses há necessidade de os
técnicos ajustarem como isso
será feito para distribuição dos
recursos. Hoje, com a assinatu-
ra do decreto, daremos início às
medidas operacionais, no âmbi-
to do MEC, do Inep e do FNDE,
que permitirão, a partir do mês
de abril, o próximo mês, a dis-
tribuição dos recursos de acor-
do com critérios mais condizen-
tes e com o propósito de viabi-
lizar, por meio do Fundeb, uma
mudança efetiva na qualidade da
educação básica em nosso país”,
destacou Milton Ribeiro.

O decreto ainda trata do
acompanhamento e do controle
social sobre a distribuição, a
transferência e a aplicação dos
recursos do Fundo, que serão
exercidos, perante os respecti-
vos entes governamentais, no
âmbito da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municí-
pios, pelos Conselhos de Acom-
panhamento e Controle Social
instituídos especificamente para
essa finalidade.

Em outro decreto assinado
por Bolsonaro na solenidade, foi
instituído o Conselho de Acom-
panhamento e Controle Social,
no âmbito federal, previsto na lei
que regulamentou o Fundeb. O

texto regulamenta a indicação
dos representantes, a duração
dos mandatos dos membros do
colegiado, a forma de realização
do chamamento público, a peri-
odicidade das reuniões, além de
fixar as atribuições da Secreta-
ria Executiva do Conselho.

Segundo o MEC, o Conselho
exercerá o acompanhamento e o
controle social sobre a distribui-
ção e transferência dos recursos do
Fundeb, além de supervisionar o
censo escolar anual e a elaboração
da proposta orçamentária anual.

“A proposta apresentada pelo
Ministério da Educação possibi-
lita a constituição imediata do
Conselho, que virá a se somar a
outras instâncias governamen-
tais e não governamentais que
atuam no acompanhamento da
execução do Fundeb. O diferen-
cial dessa iniciativa, no entanto,
consiste em ter em sua composi-
ção a representação social, pos-
sibilitando a participação de mem-
bros da sociedade na supervisão e
no controle da implementação de
uma política pública. O trabalho
desenvolvido pelo Conselho auxi-
liará o governo no planejamento
da distribuição e no controle e
acompanhamento da transferência
dos recursos do Fundo”, informou
a pasta. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

STF considera que Moro foi parcial
nos processos de Lula

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de-
cidiu  na terça-feira (23) reco-
nhecer a parcialidade do ex-juiz
Sergio Moro na condução do
processo envolvendo o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va na Operação Lava Jato. 

Com a medida, a condena-
ção do ex-presidente no caso
do triplex do Guarujá será
anulada. No dia 8 de março,
uma decisão individual do mi-
nistro Edson Fachin também
anulou a condenação, mas não
havia reconhecido a suspei-
ção de Moro.

O placar pela imparciali-
dade do ex-juiz foi obtido por
3 votos a 2.

Na primeira sessão para jul-
gamento do caso, os ministros
Gilmar Mendes e Ricardo
Lewandowski votaram a favor
da suspeição. O relator, Edson
Fachin, votou contra o reconhe-
cimento.

Na sessão de terça-feira, o
ministro Nunes Marques votou
contra o recurso da defesa de
Lula, por entender que o habe-
as corpus não pode ser utiliza-
do para julgar a suspeição do
ex-magistrado. Além disso, o
ministro entendeu que a suspei-
ção de Moro não pode ser jus-
tificada com base em mensa-
gens interceptadas de forma
clandestina.

“São absolutamente inacei-

táveis tais provas. Entender de
forma diversa seria uma forma
transversa de legalizar a ativida-
de hacker no Brasil”, afirmou.

Em seguida, a ministra Cár-
men Lúcia proferiu o terceiro
voto a favor do reconhecimen-
to da suspeição e entendeu que
Moro atuou de forma parcial no
caso. No entanto, a ministra dis-
se que o entendimento não pode
ser aplicado a outros casos.

Segundo Cármen Lúcia,
“houve espetacularidade do
caso” e quebra da imparcialida-
de no julgamento.

No habeas corpus, os advo-
gados sustentaram que Moro
não poderia ter proferidos as
sentenças nos casos do triplex

do Guarujá por ter sido parcial
no julgamento.

Os advogados citaram fatos
ocorridos durante as investiga-
ções, como a condução coerci-
tiva do ex-presidente, autoriza-
ção de escutas no escritório dos
advogados, suposta atuação para
impedir a soltura, entre outras.

Os profissionais também ci-
taram as mensagens entre pro-
curadores da Lava Jato, que fo-
ram alvo de interceptação ile-
gal por hackers.

A partir da decisão, as defe-
sas de outros investigados tam-
bém podem alegar a suspeição
do ex-magistrado e as condena-
ções de outros réus poderão ser
anuladas. (Agencia Brasil)
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TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/ME nº 82.373.077/0001-71

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e de 2019 - (Em milhares de reais)

(continua)

Relatório da Administração - Em cumprimento às disposições legais, a TOTVS Large Entreprise Tecnologia S.A. submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da 
Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório de auditoria emitido pelos auditores independentes, referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo Coronavírus que resultou 
em mudanças profundas na saúde pública, no desempenho econômico e na política global. No Brasil, o ambiente político foi marcado por certa instabilidade, reflexo em parte 
pelas campanhas e medidas de enfrentamento da pandemia pelo Executivo e Legislativo caminhando de forma descoordenada e em direções opostas. A despeito dos desafios 
e cenários econômicos, o desempenho financeiro operacional consolidado tem como principais destaques: (i) manutenção da margem bruta de 2020 em 65,2% (65,7% em 31 
de dezembro de 2019); (ii) aumento das despesas ano contra ano em 37,3% impactado principalmente pela aquisição de empresas ao longo do ano; (iii) manutenção da margem 
líquida da operação continuada de 2020 em 21,7% (22,4% em 31 de dezembro de 2019).

Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 207.502 181.072 223.654 190.137
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7) 175.854 113.051 184.760 119.082
Contas a receber de clientes (Nota 8) 35.234 49.310 42.310 53.683
(-) Provisão para perda esperada (Nota 8) (4.569) (8.136) (6.233) (9.681)
Tributos a recuperar (Nota 9) - 4.903 1.181 5.050
Outros ativos 983 21.944 1.636 22.003

Não circulante 344.925 303.035 344.801 297.242
Contas a receber de clientes (Nota 8) 1.116 - 1.116 -
Imposto de renda e contribuição social 
  diferidos (Nota 10.2) 14.477 22.695 16.667 22.764
Depósito judicial (Nota 17) 3.797 13.654 3.797 13.654
Outros ativos 8.757 59 8.767 64
Investimentos (Nota 11) 192.096 140.455 10.047 8.359
Imobilizado (Nota 12) 435 624 4.675 1.380
Intangível (Nota 13) 124.247 125.548 299.732 251.021

Total do ativo 552.427 484.107 568.455 487.379

Demonstração dos Resultados -Exercícios findos em 
31/12/2020 e de 2019 - (Em milhares de reais, exceto pelo lucro por ação)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita líquida de Software (Nota 19) 188.633 126.114 225.117 152.312
Custo de software (61.372) (41.421) (78.404) (52.221)
Lucro bruto 127.261 84.693 146.713 100.091
Receitas (despesas) operacionais
  Pesquisa e desenvolvimento (19.599) (20.727) (23.781) (20.842)
  Despesas comerciais e marketing (24.988) (15.609) (29.059) (19.803)
  Despesas gerais e administrativas (11.428) (10.070) (17.412) (13.517)
  Depreciação e amortização (Notas 12 e 13) (1.587) (3.129) (6.153) (5.204)
  Provisão para perda esperada (Nota 8) (3.519) (3.104) (5.028) (3.929)
  Outras (despesas)/receitas operacionais 
    líquidas 1.909 5.286 1.004 4.724
Lucro antes dos efeitos financeiros
  e da equivalência patrimonial 68.049 37.340 66.284 41.520
Receitas financeiras (Nota 21) 7.016 3.832 7.420 4.142
Despesas financeiras (Nota 21) (5.166) (2.966) (6.003) (3.549)
Resultado da equivalência patrimonial (Nota 11) (294) 3.827 1.690 2.037
Lucro antes do imposto de
  renda e contribuição social 69.605 42.033 69.391 44.150
  Imposto de renda e contribuição social corrente (13.237) (992) (14.922) (2.966)
  Imposto de renda e contribuição social diferido (7.621) (6.941) (5.722) (7.084)
Total do imposto de renda e
  contribuição social (Nota 10) (20.858) (7.933) (20.644) (10.050)
  Lucro líquido da operação continuada 48.747 34.100 48.747 34.100
  Prejuízo líquido da operação descontinuada (1.077) (39.677) (1.077) (39.677)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício 47.670 (5.577) 47.670 (5.577)
Lucro/Prejuízo líquido por ação 0,9650 (0,1129) - -
Lucro/Prejuízo líquido por 
  ação da operação continuada 0,9868 0,6903 - -

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração de Resultados Abrangentes - Exercícios findos em 
31/12/2020 e de 2019 - (Em milhares de reais, exceto pelo lucro por ação)

Controladora e Consolidado
2020 2019

Lucro/Prejuízo líquido do exercício 47.670 (5.577)
Ajustes cumulativos de conversão para
  moeda estrangeira 332 (168)
Resultado abrangente do exercício 48.002 (5.745)

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes da tributação do imposto de
  renda e contribuição social e operação
  descontinuada 69.605 42.033 69.391 44.150
  Ajustes por:
  Depreciação e amortização (Notas 12 e 13) 1.587 3.129 6.153 5.204
  Remuneração baseada em ações 659 360 659 360
  Perda (Ganho) na baixa de ativos (22) 14.007 1.339 (5.382)
  Provisão para perda esperada (Nota 8) 3.519 3.104 5.028 3.929
  Equivalência patrimonial (Nota 11) 294 (3.827) (1.690) (2.037)
  Provisão para contingências (Nota 17) 7.344 5.732 7.351 5.732
  Provisão (reversão) de outras obrigações 
    e outros (204) (3.732) (204) (3.732)
  Juros e variações cambiais e
    monetárias, líquidos 2.610 973 3.208 825
Variação em ativos e passivos operacionais:
  Contas a receber de clientes 5.874 (1.133) 4.913 (653)
  Tributos a recuperar 5.041 (802) 4.893 (775)
  Depósitos judiciais 10.002 (439) 10.006 (439)
  Outros ativos (845) 2.106 (1.265) 2.106
  Fornecedores (746) 1.773 (434) 1.800
  Demais passivos (10.162) (1.381) (8.705) (954)
Caixa gerado nas operações 94.556 61.903 100.643 50.134
  Juros pagos (121) (745) (456) (770)
  Imposto de renda e contribuição social pagos (7.375) (3.010) (16.288) (4.888)
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais 87.159 58.148 83.899 44.476
Fluxos de caixa proveniente 
  das atividades de investimentos
  (Aumento) redução de capital
    em controladas/coligadas (Nota 11) (15.426) 16.048 - -
  Dividendos recebidos 2.281 4.134 - -
  Aquisição de participação societária - (5.433) - (5.433)
  Aquisição de controlada, líquido de caixa (19.550) - (18.711) -
  Caixa e equivalente de caixa 
    de empresas incorporadas - 27.625 - 27.625
  Pagamento pela aquisição de ativo
    imobilizado e intangível (Notas 12 e 13) (75) (162) (1.305) (301)
  Baixa de investimento, líquido do caixa - 20.748 - 20.748
  Valor recebido na venda de investimentos 14.857 - 14.857 -
Caixa líquido gerado (usado) nas
  atividades de investimento (17.913) 62.960 (5.159) 42.639
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
  Pagamento de principal de empréstimos 
    e financiamentos (6.344) (11.274) (13.062) (11.400)
  Crédito com empresas ligadas - (5) - (452)
  Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - (1.200) - (1.200)
  Aumento (redução) de capital - (29.628) - (29.628)
Caixa líquido utilizado nas
  atividades de financiamento (6.344) (42.107) (13.062) (42.680)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 62.803 79.001 65.678 44.435
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 113.051 34.050 119.082 74.647
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do exercício 175.854 113.051 184.760 119.082

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. A Companhia e suas operações: A TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A., (“TOTVS Large” ou “Companhia”), sediada na Avenida Braz leme, 1000 na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, e suas controladas (conjuntamente, “o Grupo”), tem por objetivo prover soluções de negócio para empresas, através do desenvolvimento e comercialização 
de softwares de gestão, plataforma de produtividade e colaboração, bem como a prestação de serviços de assistência técnica, assessoria, treinamento e projetos de informatização. 
A Companhia, por meio de suas controladas, também possuía até 2019 atividades de industrialização e comercialização de hardware, combinando soluções especializadas de 
sistemas de gestão, ponto de venda (POS), automação comercial e soluções fiscais. Com obje tivo de manter seu foco estratégico na operação de software, a Companhia decidiu 
pela venda destas controladas que foram concluídas no quarto trimestre de 2019. Impactos causados pela pandemia do Covid-19 - A Companhia monitora os impactos decorrentes 
da pandemia do Covid-19 e vem tomando medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autoridades de saúde no que se refere à 
segurança de seus participantes (TOTVERS) e continuidade de suas operações. Entre as medidas adotadas pela Companhia destacam-se: (i) criação de um Comitê de Crise que 
desenvolveu no período diversas ações para o seu ecossistema, promovendo a responsabilidade social junto ao setor, a sociedade e aos colaboradores; (ii) adoção da prática de 
trabalho remoto (home office) para todas suas unidades, bem como implementação da possibilidade de retorno gradual e voluntário dos TOTVERS que  não se auto declaram 
como grupo de risco aos escritórios em segurança, com base em diretrizes oficiais de saúde das cidades nas quais possuímos unidades; (iii) suspensão das viagens internacionais 
e restrição de viagens nacionais; e (iv) implantação, junto a nosso operador de plano de saúde, de atendimento telefônico disponível 24 horas para dar suporte aos TOTVERS. 
Destacamos que a Companhia não adotou no período medidas de redução salarial e de jornada dos seus colaboradores, nem promoveu reduções de equipes fora do curso normal 
de suas operações. Diante do cenário atual de incertezas na economia, ocasionado pela pandemia do Covid-19, a Companhia revisou as principais estimativas contábeis, concluindo 
que: (i) não observou impactos significativos no recebimento de clientes; (ii) as receitas de serviços de implementação e customização de softwares tiveram impacto relativamente 
reduzido, tendo em vista a aceitação da grande maioria de nossos clientes pela execução dos serviços de forma remota; e (iii) a recuperabilidade do saldo dos tributos diferidos 
ativos é revisada anualmente ou quando não for provável a disponibilidade de lucros tributáveis futuros para a recuperação de todo o ativo ou parte dele. Na avaliação da Administração, 
o atual cenário, impactado pelo Covid-19, não afetou as projeções de lucros futuros tributáveis, permitindo a recuperabilidade de créditos nos próximos anos. 2. Base de elaboração 
e apresentação das demons trações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade - As demons trações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e as normas emitidas 
pela Comissão de Valores Mobi liários (CVM), bem como as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board - IASB) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão evidenciadas, 
e que correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão. 2.2. Base de preparação e apresentação - A divulgação das demonstrações financeiras que são apresentadas 
neste documento foram aprovadas na Reunião da Diretoria realizada em 19 de março de 2021. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como 
base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de combinações de negócios e instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo 
valor justo. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas apresentam informa ções comparativas em relação ao período anterior. Todos os valores apre sentados nestas 
Informações Financeiras estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo. Adicionalmente, a Com panhia considerou as orientações emanadas da 
Orientação Técnica OCPC07 na preparação de suas demonstrações financeiras. Desta forma, as infor mações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo 
evidenciadas, e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.3. Base de consolidação - As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da 
Companhia e das seguintes empresas controladas e coligadas, cuja participação percentual na data do balanço é resumida da seguinte forma:
Participação direta: % de Participação
Razão Social Sede Denominação Utilizada Obs. 2020 2019
CMNet Participações S.A. BRA CMNet Participações 100,00 100,00
RJ Participações S.A. BRA RJ Participações 100,00 100,00
TOTVS Hospitality Ltda. BRA TOTVS Hospitality 25,80 25,80
Bematech Ásia Co.Ltd. TWN Bematech Ásia (i) 100,00 100,00
Bematech Argentina S.A. ARG Bematech Argentina (i) 100,00 100,00
Wealth Systems Informática Ltda. BRA WS (ii) 100,00 -
Tail Target Tecnologia de Informação Ltda. BRA Tail (ii) 100,00 -

Participação indireta: % de Participação
Razão Social Sede Denominação Utilizada Investidora Obs. 2020 2019
CM Soluciones – Argentina ARG CMNet Argentina CMNet Participações S.A. (iii) - 100,00
TOTVS Hospitality Techonology Portugal Lda –
  (antiga CMDIR – Soluções Informática, Lda) PRT CMNet Portugal CMNet Participações S.A. 100,00 100,00
CM Soluciones – Chile CHL CMNet Chile CMNet Participações S.A. 100,00 100,00
CMNet España ESP CMNet Espanha CMDIR - Soluções (i) 100,00 100,00
R.J. Consultores en Sistemas de Información S.C. MEX RJ México RJ Participações 100,00 100,00
R.J. Consultores e Informática Ltda. BRA RJ Consultores RJ Participações 100,00 100,00
(i) Empresas em fase de encerramento e dormentes. (ii) Empresas adquiridas em 2020, conforme mencionado na nota 4. (iii) Empresa cindida para a Controladora TOTVS S.A.
Para fins de comparação dos resultados consolidados entre 2020 e 2019, devem ser consideradas as datas de aquisição de cada subsidiária. Dessa forma, as informações financeiras 
de 31 de dezembro de 2019 não contemplam os resultados das adquiridas Weath Systems e Tail que passaram a ser consolidados a partir das respectivas datas de aquisição. As 
principais atividades das empresas do grupo referem-se a operação de software conforme mencionado na nota 1, com exceção da RJ Participações S.A. e CMNet Participações S.A. 
que consistem em participar e investir em outras empresas de software como holding. Todos os saldos e transações entre as empresas foram eliminados na consolidação. 2.4. 
Resumo das principais práticas contábeis - A seguir, apresentaremos um resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia, deixando em evidência somente 
as informações consideradas relevantes pela Administração. a) Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira - A moeda funcional da Companhia e de suas controladas 
domiciliadas no Brasil é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras da controladora e consolidadas. Para as controladas localizadas no 
exterior que a Administração concluiu que por possuírem independência administrativa, financeira e operacional, os seus ativos e passivos são convertidos para reais pela taxa de 
câmbio das datas de fechamento dos balanços e os resultados convertidos para reais pelas taxas médias mensais dos períodos. As atualizações da conta de investimentos decorrente 
de variação cambial são reconhecidas em ajuste cumulativo de conversão para moeda estrangeira no patrimônio líquido. b) Mensuração do valor justo - A Companhia e suas 
controladas mensuram instrumentos financeiros a valor justo em cada data de fechamento do balanço patrimonial. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção 
de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá: (i) No mercado principal para o ativo ou passivo; ou (ii)  Na ausência de um mercado principal, no mercado 
mais vantajoso para o ativo ou o passivo. Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados 

para mensuração do valor justo não esteja disponível. c) Instrumentos financeiros - A Companhia e suas controladas reconhecem seus ativos e passivos financeiros pelo valor 
justo no reconhecimento inicial, com exceção do contas a receber que mensura ao preço de transação, e subsequentemente mensura ao custo amortizado ou ao valor justo por meio 
do resultado com base no modelo de negócio para gestão de seus ativos e nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro. Classificação - A Companhia e suas 
controladas classificam seus ativos financeiros de acordo com modelo de negócio para gestão dos seus ativos financeiros, conforme alterações introduzidas pelo CPC 48/IFRS 9, 
sendo mensurados ao custo amortizado, representados por ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da Companhia é manter os ativos financeiros com o fim de receber 
fluxos de caixa contratuais e que, constituam exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são 
subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos à redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo 
é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Nesta categoria a Companhia classifica, principalmente, “Contas a receber de clientes e demais contas a receber” 
e “Caixa e equivalentes de caixa”, além de “fornecedores e outras contas a pagar”. d) Contas a receber de clientes - Estão apresentadas a valores de realização, sendo que as 
contas a receber de clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio, vigentes na data das demonstrações financeiras. Os valores de contas a receber 
com vencimento posterior a um ano são descontados a valor presente. As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para perda 
esperada, a qual é constituída utilizando o histórico de perdas por faixa de vencimento, sendo considerada suficiente pela Companhia para cobrir eventuais perdas. e) Provisão para 
redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
econômicas, operacionais e tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Para o ágio pago por expectativa de rentabilidade 
futura, o teste para perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. f) Arrendamentos 
- A Companhia e suas controladas, aplicam uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e 
ativos de baixo valor. Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem 
realizados durante o prazo do arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do 
arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Os ativos 
de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração 
dos passivos de arrendamento e são depreciados linearmente, pelo prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. O passivo de arrendamento da Companhia e suas 
controladas está apresentado na rubrica de “Empréstimos e financiamentos” (nota  15). g) Intangível e Goodwill - Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao 
custo no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após 
o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados 
internamente, excluindo custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido. A vida 
útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda 
por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida 
são revisados no mínimo no fim de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas 
por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com 
vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não 
são amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de 
vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de 
forma prospectiva. Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não são 
esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. Eventual ganho ou perda resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença entre o valor líquido 
da venda e o valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado do exercício. Combinação de negócios e Goodwill - A Companhia usa o método de aquisição 
para contabilizar as combinações de negócios. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com base no valor justo na data de 
aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não controladores 
na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são contabilizados como 
despesa quando incorridos. Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os 
termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição. Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será 
reconhecida ao valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão 
ser reconhecidas de acordo com o CPC 48/IFRS 9 na demonstração do resultado. Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em 
relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos 
adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado. Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer 
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada 
uma das unidades geradoras de caixa da Companhia que se espera que sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da 
adquirida ser atribuídos a estas unidades. Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for alienada, o ágio associado à parcela 
alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais 
da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida. h) Receitas e despesas - As receitas são reconhecidas quando existe um contrato com o cliente, as obrigações 
de desempenho são identificadas, o preço da transação é mensurável e alocado de forma confiável e quando o controle dos bens ou serviços é transferido para o cliente. As receitas 
são apresentadas líquidas de impostos, devoluções, abatimentos e descontos, quando aplicável. A Companhia e suas controladas separa as receitas em receitas recorrentes e 
receitas não recorrentes da seguinte forma: Receita de software recorrente - A receita de software recorrente compreende: (i) assinatura de software, na qual os clientes têm acesso 
ao software em vários dispositivos simultaneamente em sua versão mais recente; (ii) manutenção, incluindo suporte técnico e evolução tecnológica; e (iii) serviços, incluindo computação 
em nuvem e atendimento ao cliente. Todos esses serviços são vendidos separadamente. A receita de software recorrente é reconhecida no resultado mensalmente ao longo do 
tempo, à medida que os serviços são prestados, a partir da data em que os serviços e software são disponibilizados ao cliente e todos os demais critérios de reconhecimento de 
receita são atendidos. Receita de software não recorrente - A receita de software não recorrente compreende: (i) taxas de licenciamento, que transferem ao cliente o direito de uso 
do software por tempo indeterminado; e (ii) serviços de implementação e customização de softwares, serviços de consultoria e treinamento. (i) Taxa de licenciamento é reconhecida 
em determinado momento quando todos os riscos e benefícios inerentes a licença são transferidos ao comprador mediante a disponibilização do software e o valor pode ser mensurado 
de forma confiável, bem como seja provável que os benefícios econômicos serão gerados em favor da Companhia. (ii) As receitas de serviços de implementação e customização 
representam obrigação de desempenho distinta dos outros serviços e são faturadas separadamente e reconhecidas ao longo do tempo à medida que os custos são incorridos em 
relação ao total de custos esperados, realizados conforme cronograma de execução e quando há expectativa válida de recebimento do cliente. Receitas faturadas que não atingem 
os critérios de reconhecimento, não compõem os saldos das respectivas contas de receita e contas a receber. As receitas de serviços de consultoria e treinamento são reconhecidas 
no momento em que os serviços são prestados. Custos e despesas - Os custos de softwares são compostos principalmente por salários do pessoal de consultoria e suporte e inclui 
custos de aquisição de banco de dados e o preço das licenças pagas a terceiros, no caso de softwares revendidos. A Companhia e suas controladas ativam o custo para obtenção 
de contrato referente a remuneração variável pago pela venda de subscrição de software e amortiza este custo com base no tempo médio de permanência dos clientes. As despesas 
com pesquisa e desenvolvimento incorridas pela área de desenvolvimento de software relacionadas aos novos produtos ou a inovações tecnológicas dos softwares existentes, que 
não atingirem os critérios de capitalização, são registradas como despesas do exercício em que incorrem e são demonstradas separadamente dos custos de vendas, em despesas 
operacionais. Além disso, a Companhia capitaliza gastos com desenvolvimento, desde que atendidos os critérios do CPC 04 (R1)/ IAS 38. i) Tributação - Impostos sobre vendas 
-  Programa de Integração Social (PIS) 0,65% e 1,65%; 
   Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) de 

 Imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS) de 4% a 12%. Esses encargos são contabilizados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Imposto de 
renda e contribuição social – correntes e diferidos - A tributação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda e a Contribuição Social, aos quais está computada a alíquota 
nominal de 34% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de competência. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção 
em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio 
líquido ou no resultado abrangente. Os tributos diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da expectativa de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual 
as diferenças temporárias possam ser usadas. j) Novas normas ou revisadas pela primeira vez em 2020 - A Companhia e suas controladas aplicaram pela primeira vez certas 
normas e alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou após essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra 
norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes. Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios. Essas alterações não tiveram 
impacto sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência. 
Essas alterações não têm impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, uma vez que este não possui relações de hedge de taxas de juros. 
Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. 
Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia. Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento. As alterações preveem 
concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como 
consequência direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador 
é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício 
concedido no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação 
do contrato de arrendamento. A Companhia e suas controladas negociaram a postergação de pagamentos que não impactaram o passivo de arrendamento e descontos pontuais 
que não configuraram modificação de contrato com impacto imaterial no resultado. Outras melhorias, alterações e interpretações de normas vigentes a partir de 01 de janeiro de 
2020 não tiveram impacto significativos no resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A 
preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no 
processo de aplicação das políticas contábeis da TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A e suas controladas. 3.1. Julgamentos - No processo de aplicação das políticas contábeis 
consolidadas, a Administração fez julgamentos relacionados à identificação das obrigações de performance das vendas de software que podem ter efeitos significativos no reconhecimento 
de receita de contrato com clientes. 3.2. Estimativas e premissas - As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo e que necessitam de um maior nível de 
julgamento e complexidade para as demonstrações financeiras da Companhia são: (i) Provisão para perdas esperadas do contas a receber – Divulgadas na nota 8. (ii) Valor recuperável 
dos ativos tangíveis e intangíveis, incluindo ágio – Detalhadas na nota 13.2. (iii) Provisão para contingências – Nota 17. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. Maiores informações sobre estimativas e premissas aplicadas nos itens comentados acima estão apresentadas nas 
respectivas notas explicativas. 4. Restruturações Societárias: 4.1. Aquisição de empresas - (a) Aquisição da Wealth Systems - No dia 08 de abril de 2020, a Companhia adquiriu 
de 100% da participação do capital social da Wealth Systems Ltda. pelo valor de R$27.000, dos quais R$11.750 foram pagos à vista aos vendedores e o restante será pago mediante 
atingimento de performance de metas estabelecidas para a Wealth Systems no exercício de 2023. O valor residual deduzido o ajuste de preço previsto em contrato na data de 
aquisição era de R$2.994. Vide cronograma de pagamento disponível na nota 16. A Wealth Systems atua no mercado de software provendo soluções de CRM (Customer Relationship 
Management) e SFA (Sales Force Automation) na América Latina, com grandes clientes referência, especialmente nas cadeias de agronegócio, manufatura e distribuição. (b) Aquisição 
da Tail - Em 19 de dezembro de 2020, a Companhia através da sua subsidiária TOTVS Large, adquiriu 100% do capital social  da Tail Target Tecnologia de Informação Ltda. pelo 

montante de R$32.000, sendo os pagamentos distribuídos da seguinte forma:  (i) R$7.800 
foram pagos à vista; (ii) R$4.073 referente a parcelas retidas para cumprimento de condições 
estabelecidas em contrato; e (iii) R$20.000 que será pago mediante atingimento de metas 
estabelecidas para a Tail relativas aos exercícios de 2021 e 2022, cujo valor justo na data 
da aquisição era de R$11.600. Vide cronograma de pagamento disponível na nota 16. A 
Tail é provedora de uma plataforma de inteligência de dados que fornece insights aos 
clientes por meio do monitoramento em tempo real do comportamento de uma ampla 
audiência na internet com o objetivo de otimizar as vendas de seus clientes. 4.2. Ativos 
identificáveis adquiridos e Goodwill - A seguir apresentamos informações dos ativos 
adquiridos identificados e os passivos assumidos preliminares ao seu valor justo, o ágio 
e o custo da participação que impactaram as demonstrações financeiras consolidadas de 
31 de dezembro de 2020:

Valor justo preliminar WS Tail Total
Data Base de aquisição 08.04.2020 19.12.2020 -
Ativo Circulante 2.300 2.735 5.035
  Caixa e equivalente de caixa 160 679 839
  Contas a receber 1.296 1.836 3.132
  Tributos a recuperar 724 35 759
  Outros ativos circulantes 120 185 305
Ativo não circulante 16.057 11.580 27.637
  Tributos diferidos (Nota 10.2) 21 259 280
  Imobilizado (Nota 12) 2.877 1.384 4.261
  Outros ativos não circulantes 2 - 2
  Marca 2.870 - 2.870
  Software 8.843 5.917 14.760
  Carteira de Clientes - 1.492 1.492
  Não Competição 1.444 2.528 3.972
Passivo circulante 13.468 2.970 16.438
  Obrigações sociais e trabalhistas 6.162 586 6.748
  Outros passivos 7.306 2.384 9.690
Passivo não circulante 7.479 1.433 8.912
Ativos e passivo líquidos (2.590) 9.912 7.322
Valor pago à vista 11.750 7.800 19.550
Parcela de longo prazo (i) 2.994 15.673 18.667
Ágio na Operação 17.334 13.561 30.895
(i)  Os pagamentos de longo prazo foram trazidos a valor presente para a data de 

aquisição.
O ágio apurado de R$30.895 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros 
oriundos das sinergias decorrentes da aquisição. As contraprestações contingentes foram 
registradas ao valor justo na data de aquisição e estão sendo apresentados na nota 16. As 
empresas adquiridas foram inseridas no modelo de gestão e canais TOTVS e contribuíram 
com uma receita líquida consolidada de R$15.369 e um lucro líquido de R$949 no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, após cada data de aquisição mencionada acima. Caso 
estas aquisições tivessem ocorrido em 01 de janeiro de 2020, a receita líquida consolidada 
seria de R$19.278 e o prejuízo líquido de R$3.800. O montante de R$18.711 apresentado 
no grupo de atividades de investimento, na demonstração do fluxo de caixa, na rubrica 
“Aquisição de controlada, líquido do caixa” corresponde ao valor pago, líquido do caixa das 
operações adquiridas. O custo de transação envolvendo as aquisições destas empresas 
em 2020 foi de R$1.539, reconhecidos no resultado como despesas gerais e administrativas. 
4.3. Empresas incorporadas - Em 31 de julho de 2019 a subsidiária TOTVS Serviços foi 
incorporada pela Companhia pelo acervo líquido de R$46.906, o qual foi avaliado por peritos 

que emitiram o laudo de avaliação do patrimônio líquido na data base de 30 de junho de 
2019. As variações patrimoniais ocorridas após a data-base até a data da efetiva 
incorporação foram absorvidas pela TOTVS Large. 5. Empresas alienadas e operação 
descontinuada: Durante os exercícios de 2019, a Companhia e controladas alienaram sua 
operação de hardware, demonstrada a seguir: Operação de Hardware - Visando ampliar 
o foco estratégico da Companhia para a operação de software, a Administração decidiu 
pela venda das operações de hardware no primeiro trimestre de 2019, classificando desde 
então o resultado desta operação como descontinuada, conforme o CPC 31 / IFRS 05 – 
Ativos não circulantes mantidos para venda e operação descontinuada, e divulgadas em 
linha separada na demonstração do resultado para os exercícios findos em 2019, e de 

 Em 24 
de outubro de 2019, a Companhia divulgou a conclusão da alienação da operação brasileira 
de hardware, por meio da subsidiária Bematech Hardware Ltda. para a ELGIN S.A. pelo 

 Em 06 de novembro de 2019, foi concluída a alienação da Bematech 
International Corporation (BIC) para a Reason Capital Group LLC., conforme contrato 
celebrado em 02 de julho de 2019, pelo montante de US$4,4 milhões equivalente a R$17.528, 
após ajustes determinados em contrato, dos quais US$1,5 milhões equivalente a R$5.988 

 Como parte 
da descontinuidade da operação de hardware, foi iniciado o encerramento das atividades 
da subsidiária Bematech Ásia durante o ano de 2020. A operação descontinuada de hardware 
apresentou um prejuízo líquido de R$1.077 em 31 de dezembro de 2020 e R$43.268 em 
31 de dezembro de 2019, incluindo a perda líquida gerada pela venda de R$44.946, 
registrados na rubrica “Prejuízo das operações descontinuadas”. 6. Instrumentos 
financeiros dos ativos e passivos financeiros: 6.1. Análise dos instrumentos 
financeiros - É apresentada a seguir uma tabela de comparação por classe dos instrumentos 
financeiros da Companhia e suas controladas, apresentados nas demonstrações financeiras:

Valor Justo por 
meio do resultado

Custo 
amortizado

2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa (nota 7) - - 184.760 119.082
Contas a receber, líquidas (nota 8) - - 37.193 44.002
Instrumentos financeiros ativos - - 221.953 163.084
Empréstimos e financiamentos (nota 15) - - 3.766 6.827
Contas a pagar e fornecedores - - 15.188 10.054
Obrigação por aquisição de 
  investimentos (nota 16) 24.661 8.772 4.073 -
Passivos financeiros 24.661 8.772 23.027 16.881

6.2. Mudanças no passivo de atividades de financiamento - Os passivos decorrentes de atividades de financiamento são passivos para os quais os fluxos de caixa foram 
ou serão classificados na demonstração dos fluxos de caixa como fluxos de caixa das atividades de financiamento. A seguir apresentamos as movimentações de passivos 
decorrentes de atividade de financiamento:

Fluxo de caixa de financiamento Itens que não afetam caixa

2019 Principal Juros pagos
Aquisição de 

controladas
Baixa / Adição novos 

arrendamentos
Juros 

incorridos 2020
Empréstimos e financiamentos 6.827 (13.062) (456) 10.158 (38) 337 3.766
Total 6.827 (13.062) (456) 10.158 (38) 337 3.766

6.3. Gestão de Risco Financeiro - Os principais riscos financeiros a que a Companhia 
e suas controladas estão expostas na condução das suas atividades são: a. Risco de 
liquidez:  O controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia e suas controladas 
são monitorados diariamente pelas áreas de Gestão da Companhia, de modo a garantir 
que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, 
sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando 
riscos de liquidez para a Companhia e suas controladas. b. Risco de crédito: Risco 
de crédito é o risco da contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista 
em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria a um prejuízo 
financeiro.  O risco de crédito relativo à prestação de serviços e venda de licenças é 
minimizado por um controle estrito da base de clientes e gerenciamento ativo da 
inadimplência por meio de políticas claras referentes à venda de serviços e venda de 
licenças de software. c. Risco de mercado: O risco de mercado está relacionado à 
exposição dos riscos: (i) taxas de juros decorrentes da dívida referenciada pela TJLP 
que foi liquidada em 2020; (ii) aplicações financeiras referenciadas em CDI;  e (iii) 
flutuação nas taxas de câmbio dos passivos e ativos em moeda estrangeira das 
controladas do mercado internacional. A Companhia atua para que sua exposição 
líquida seja mantida em nível aceitável de acordo com as políticas e limites definidos 
pela Administração. 6.4. Gestão de capital - O objetivo da gestão de capital da 
Companhia é assegurar que se mantenha um rating de crédito forte perante as 
instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da Companhia 
e maximizar o valor aos acionistas. A Companhia controla sua estrutura de capital 
fazendo ajustes e adequações às condições econômicas atuais. Para manter ajustada 
esta estrutura, a Companhia pode efetuar pagamentos de dividendos, captação de 
novos empréstimos, emissões de debêntures e emissão de notas promissórias. 7. Caixa 
e equivalentes de caixa - O caixa e os equivalentes de caixa são mantidos com a 
finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo, aos investimentos 
estratégicos da Companhia, podendo ainda serem utilizados para outros fins.  Os valores 
mantidos em caixa e equivalentes de caixa são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias 
da data das respectivas operações.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Disponibilidades 16 8 6.645 6.039
Equivalentes de caixa 175.838 113.043 178.115 113.043
  Fundo de investimento 70.572 96.742 72.849 96.742
  CDB 105.266 16.301 105.266 16.301

175.854 113.051 184.760 119.082
A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os 
investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em 
instituições financeiras de primeira linha.
A Companhia através de sua controladora concentra parte de seus investimentos em 
fundo de investimento. O fundo é composto por cotas de fundos de investimentos cuja 
carteira é formada por ativos de renda fixa e liquidez imediata. Os ativos elegíveis na 
estrutura da composição da carteira são principalmente títulos da dívida pública, que 
apresentam baixo risco de crédito e volatilidade. Os investimentos da Companhia são 
substancialmente remunerados com base em percentuais da variação do Certificado 
de Depósito Interbancário (CDI), que tiveram uma remuneração média mensal e efetiva 
de 94,9% do CDI em 31 de dezembro de 2020 (96,7%  em 31 de dezembro de 2019). 
8. Contas a receber de clientes: A seguir apresentamos os montantes a receber no 
mercado interno e externo:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Mercado interno 36.350 49.309 42.261 51.640
Mercado externo - 1 1.165 2.043
Contas a receber bruto 36.350 49.310 43.426 53.683
(-) Provisão para perda esperada (4.569) (8.136) (6.233) (9.681)
Contas a receber líquido 31.781 41.174 37.193 44.002
Ativo circulante 30.665 41.174 36.077 44.002
Ativo não circulante (i) 1.116 - 1.116 -
(i)  O contas a receber de longo prazo refere-se basicamente à venda de licenças de 

software, serviços de implementação e customização e está apresentado líquido do 
ajuste a valor presente.

A seguir apresentamos os montantes a receber por idade de vencimento (aging list) 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

A vencer 22.531 27.685 25.791 29.113
A faturar 7.535 9.640 8.722 9.640
Títulos vencidos
  de 1 a 90 dias 1.977 4.492 3.210 5.372
  de 91 a 180 dias 2.549 1.796 2.959 2.259
  mais de 180 dias 1.758 5.697 2.744 7.299
Contas a receber bruto 36.350 49.310 43.426 53.683
(-) Provisão para perda esperada (4.569) (8.136) (6.233) (9.681)
Contas a receber líquido 31.781 41.174 37.193 44.002
A provisão para perda esperada é constituída com base nas taxas de perda históricas 
observadas da Companhia e suas controladas bem como a análise de crédito dos 
clientes. A movimentação da provisão para perda esperada é como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo no início do ano 8.136 3.349 9.681 15.228
Operação descontinuada - - - (10.601)
Aquisição de controladas - 2.512 362 2.512
Complemento de provisão no exercício 3.519 3.104 5.028 3.929
Valores baixados da provisão (7.086) (829) (8.838) (1.387)
Saldo no final do período 4.569 8.136 6.233 9.681
9. Tributos a recuperar: A seguir apresentamos os montantes de tributos a recuperar 
para os exercícios findos em 31 dezembro de 2020 e 2019:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imposto de renda a compensar (i) - 3.322 568 3.332
Contribuição social a compensar (i) - 1.581 401 1.585
Outros - - 212 133
Total - 4.903 1.181 5.050
(i)  Referem-se aos créditos de imposto de renda e contribuição social retidos na fonte 

do ano corrente e créditos de imposto de renda e contribuição social a compensar 
de exercícios anteriores, bem como pagamentos das estimativas do ano corrente.

10. Tributos sobre o lucro: O imposto de renda e a contribuição social, correntes e 
diferidos, foram computados de acordo com as alíquotas vigentes. O imposto de renda 
e contribuição social diferidos são calculados sobre prejuízo fiscal e base negativa 
acumulados, respectivamente, bem como diferenças temporárias. 10.1. Reconciliação 
da despesa de imposto de renda e contribuição social - A conciliação da despesa 
calculada pela aplicação das alíquotas fiscais do imposto de renda e contribuição social 
é demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro antes da tributação 69.605 42.033 69.391 44.150
Imposto de renda e contribuição social
   à taxa nominal combinada de 34% (23.666) (14.291) (23.593) (15.011)
Ajustes para demonstração da taxa efetiva
  Equivalência patrimonial (99) 1.850 575 693
  Lei nº 11.196/05 - Incentivo à P&D (i) 1.254 - 1.254 -
  Outros 1.653 4.508 1.120 4.268
Despesa de imposto de renda
  e contribuição social (20.858) (7.933) (20.644) (10.050)
Imposto de renda e contribuição
  social correntes (13.237) (992) (14.922) (2.966)
Imposto de renda e contribuição
  social diferidos (7.621) (6.941) (5.722) (7.084)
Taxa efetiva 30,0% 18,9% 29,8% 22,8%
(i)  A legislação tributária brasileira prevê um mecanismo de fomento ao desenvolvimento 

tecnológico do país, que concede incentivos fiscais às empresas que desenvolvam 
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de inovação tecnológica.

10.2. Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Prejuízos fiscais e base
  negativa de contribuição social 31.658 37.280 32.743 37.349
Decorrentes de diferenças temporárias:
  Diferença entre base fiscal e contábil de ágio 9.440 8.944 9.440 8.944
  Benefício fiscal pela amortização de ágio (34.168) (33.145) (34.168) (33.145)
  Alocação de intangíveis (4.494) (3.961) (4.494) (3.961)
  Receitas ou faturamentos antecipados 1.580 90 2.441 90
  Provisão para perda esperada 1.553 2.766 1.652 2.766
  Provisão para contingências e outras 
    obrigações 4.938 4.261 4.940 4.261
  Provisão de fornecedores 1.154 1.575 1.181 1.575
  Outras (i) 2.816 4.885 2.932 4.885
  Imposto de renda e contribuição social
    diferidos líquidos 14.477 22.695 16.667 22.764
  Imposto de renda e contribuição social 
    diferidos ativos 14.477 22.695 16.667 22.764
(i)   Composto por provisão para comissões, despesa com AVP, provisão de PLR e 

provisão de remuneração variável.
A Companhia e suas controladas estão apresentando o imposto de renda e contribuição 
social diferidos de forma líquida no ativo não circulante por entidade jurídica.
A seguir, está descrita a movimentação do imposto de renda e contribuição social 
diferidos:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Início do exercício 22.695 9.478 22.764 34.165
  Despesa da demonstração de resultado (7.621) (6.941) (5.722) (7.084)
  Aquisição de controladas - - 279 -
  Operação descontinuada (596) 20.185 (596) (4.271)
  Outros (1) (27) (58) (46)
Final do exercício 14.477 22.695 16.667 22.764

11. Investimentos: Os investimentos da Companhia e suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial. Os detalhes dos investimentos em 
sociedades controladas e coligadas estão a seguir apresentados:

Informações contábeis resumidas das coligadas 
e controladas em 31 de dezembro de 2020

Equivalência patrimonial 
(controladora) dos 

exercícios findos em:
Saldo de 

Investimentos em:

Ativo Passivo
Patrimônio 

líquido
Receita 

bruta Resultado 2020 2019 2020 2019
Bematech Hardware - - - - - - 297 - -
CMNet Participações 514 - 514 - (1.805) (1.805) (231) 4.072 4.931
TOTVS Hospitality Ltda. 52.049 13.113 38.936 59.841 6.548 1.078 1.425 83.901 82.823
RJ Participações 4.253 - 4.253 - 2.745 1.743 2.336 50.633 51.627
Bematech Asia 2.157 1 2.156 - (1.178) - - 2.121 1.074
Tail Target 4.378 4.403 (25) - - - - 23.473 -
WS 8.620 8.947 (327) 17.282 949 (1.310) - 27.896 -

(294) 3.827 192.096 140.455
A seguir apresentamos as movimentações da conta de investimentos nos exercícios findo em 31 de dezembro de 2020:

Equivalência patrimonial

2019
Adição / 
baixa (ii)

Aquisição de 
controlada Dividendos

Equivalência 
patrimonial

Amortização 
PPA (i) Total

Variação 
cambial

Operação 
descontinuada 2020

CMNet Participações 4.931 964 - - (1.805) - (1.805) (18) - 4.072
TOTVS Hospitality Ltda. 82.823 - - - 1.690 (612) 1.078 - - 83.901
RJ Participações 51.627 - - (2.281) 2.745 (1.002) 1.743 (456) - 50.633
Bematech Asia 1.074 - - - - - - 806 241 2.121
Tail Target - - 23.473 - - - - - - 23.473
WS - 14.462 14.744 - 949 (2.259) (1.310) - - 27.896

140.455 15.426 38.217 (2.281) 3.579 (3.873) (294) 332 241 192.096
(i) Amortização dos intangíveis gerados pela combinação de negócios.
(ii) Refere-se ao aumento de capital e/ou AFAC.
12. Imobilizado: O imobilizado da Companhia é registrado ao custo de aquisição e a depreciação dos bens é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo 
de vida útil econômica estimada dos bens. Os detalhes do ativo imobilizado consolidado da Companhia estão demonstrados nos quadros abaixo:

Consolidado

Computadores Veículos
Móveis e 

utensílios

Instalações, 
maquinas e 

equipamentos

Benfeitorias 
em imóveis 
de terceiros

Direito 
de Uso Outros

Total do 
Imobilizado

Saldos em 2019 2.199 149 335 232 116 601 136 3.768
Adições 267 229 37 13 301 2 12 861
Baixas (310) (240) (153) (36) (298) (126) (6) (1.169)
Aquisição de controladas 1.157 259 279 406 131 3.292 4 5.528
Variação cambial (60) - (88) 56 (12) 4 - (100)
Saldos em 2020 3.253 397 410 671 238 3.773 146 8.888
Depreciação
Saldos em 2019 (1.650) (23) (238) (205) (33) (144) (95) (2.388)
Depreciação no exercício (370) (91) (33) (41) (37) (303) (35) (910)
Baixas 24 103 23 9 14 57 6 236
Aquisição de controladas (420) (68) (53) (96) (90) (540) - (1.267)
Variação cambial 73 - 109 (65) 6 (3) (4) 116
Saldos em 2020 (2.343) (79) (192) (398) (140) (933) (128) (4.213)
Valor residual
Saldos em 2020 910 318 218 273 98 2.840 18 4.675
Saldos em 2019 549 126 97 27 83 457 41 1.380
Taxa média de depreciação anual 20% a 25% 20% a 33% 10% a 25% 6,7% a 25% 5% a 20% 25% a 33% 20%

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 2020 2019
Circulante 53.157 31.239 62.730 34.077
Obrigações sociais e trabalhistas (Nota 14) 16.724 15.530 21.091 17.017
Fornecedores 5.781 5.210 7.139 5.659
Obrigações fiscais 5.325 2.907 7.629 3.728
Comissões a pagar 284 648 420 667
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) - 6.357 1.297 6.396
Dividendos a pagar 11.322 - 11.322 -
Obrigações por aquisição de
  investimentos (Nota 16) 13.116 - 13.116 -
Outros passivos 605 587 716 610
Não circulante 30.464 21.402 36.919 21.836
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) - - 2.469 431
Provisão para contingências (Nota 17) 14.523 12.534 14.530 12.534
Obrigações por aquisição de
  investimentos (Nota 16) 15.618 8.772 15.618 8.772
Obrigações fiscais - - 3.977 -
Outros passivos 323 96 325 99
Patrimônio líquido (Nota 18) 468.806 431.466 468.806 431.466
Capital social 330.000 330.000 330.000 330.000
Reserva de capital 38.788 38.128 38.788 38.128
Outros resultados abrangentes 28.295 27.963 28.295 27.963
Reserva de retenção de lucros 71.723 35.375 71.723 35.375
Total do passivo e patrimônio líquido 552.427 484.107 568.455 487.379

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital 
 social

Reserva 
de Capital Legal

Retenção 
de lucros

Subvenção de 
incentivos fiscais

 Outros resultados 
abrangentes

Lucros (prejuízos)
acumulados 

Patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018 368.101 (18.453) 10.161 8.228 95.852 28.131 (71.808) 420.212
Transações de capital com sócios
  Aumento (redução) de capital (43.101) 13.473 - - - - - (29.628)
  Absorção de prejuízos acumulados - - - - (71.808) - 71.808 -
  Plano de outorga de ações - 1.202 - (842) - - - 360
  Outras reservas na incorporação 5.000 41.906 - - - - (742) 46.164
Resultado abrangente total - - - - - (168) (5.474) (5.642)
  Prejuízo do exercício - - - - - - (5.577) (5.577)
  Adoção inicial do CPC 47 e CPC 48 - - - - - - 103 103
  Ajuste cumulativo de conversão para
    moeda estrangeira - - - - - (168) - (168)
  Constituição de reservas - - - - (6.216) - 6.216 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 330.000 38.128 10.161 7.386 17.828 27.963 - 431.466
Transações de capital com sócios
  Plano de outorga de ações - 660 - - - - - 660
  Dividendos - - - - - - (11.322) (11.322)
Resultado abrangente total - - - - - 332 47.670 48.002
  Lucro líquido do exercício - - - - - - 47.670 47.670
  Ajuste cumulativo de conversão para
    moeda estrangeira - - - - - 332 - 332
  Constituição de reservas - - 2.384 33.964 - - (36.348) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 330.000 38.788 12.545 41.350 17.828 28.295 - 468.806

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006915-34.2017.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a HELIDA DELFINO MACHADO, CPF 317.315.668-40, que lhe foi proposta uma Ação Regressiva
de Reparação de Danos Causados por Acidente de Veículo, Procedimento Comum Cível, bem como em face de
Marco Antonio de Souza Delfino, por parte de Azul Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento de
R$ 15.424,00 (Maio/2017), vez que na condição de seguradora efetuou o pagamento da indenização prevista no
contrato de seguro apólice nº 02.15.0531.719758.000, tendo por objeto o veículo VW/FOX 1.0 8V Total Flex, ano/
modelo 2013/2013 de placas FIS 9764, que foi colidido no dia 30 de novembro de 2016 pelo veículo FIAT/PALIO
Fire Economy, ano/modelo 2011/2012, de placas EVZ 3257, conduzido pelo corréu Marco Antonio de Souza Delfino
e de propriedade da corré. Encontrando-se a corré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2021. 23 e 24/03

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0001757-88.2021.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto,
Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Cristiane Luciano Pios
CPF: 234.029.028-77, que Mosteiro de São Bento de São Paulo CNPJ: 61.018.750/0001-85 ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$
12.834,47 (Janeiro/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado,
foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado
ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10%
(Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de
15 dias, oferecer impugnação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 18/02/2021.    23 e 24/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026859-54.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Suporte Serviços Ltda CNPJ: 01.729-681/0001- 96 (na pessoa de seu representante legal), que Condomínio
Edifício São Luis de Gonzaga CNPJ: 05.141.327/0001-05 ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito,
Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 2.143,39 (Abril/
2017), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob
pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. S NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046447-42.2020.8.26.0100 O MM. 
Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO 
RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Constantine Loungebar e Restaurante 
Ltda, CNPJ 10.253.832/0001-73, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento 
Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, 
condenando a ré ao pagamento de R$ 50.101,16 (10/2020), corrigidos monetariamente, bem como a 
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se 

débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%  
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1126608-27.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro. Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JERSI OBEM, Brasileiro, Companheiro, Produtor Rural, RG 5017013524, CPF 703.662.250-49, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Bayer S/A. alegando em síntese: para cobrança de R$ 233.620,90 (fev/2020), referente ao inadimplemento 

CITAÇÃO, 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0013569-98.2019.8.26.0100) 
Processo principal 1025566-32.2017.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico Kümpel, Juiz de Direito da 27ª Vara Cível 
- Foro Central Cível. Faz Saber a Maria Valdeci Marques Rodrigues dos Santos, CPF 143.586.098-56, que nos 
autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por Fiação Fides Ltda, foi instaurado incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aerophole Indústria e Comércio de Confecções 
Ltda, CNPJ 10.836.706/0001-41, objetivando integrar suas sócias no polo passivo da presente ação,  
possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando a requerida em 

e requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 
CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o 

 
São Paulo, aos 02 de março de 2021.                                         B 23 e 24/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006532-39.2015.8.26.0004 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA 
HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIA REGINA TUCCI, Advogada, 
RG 17.462.923, CPF 114.790.018-30, Nascida 05/11/1968 que lhe foi proposta uma ação de Execução 

no imóvel de matrícula 105.902, situado à Av. Professor Fonseca Rodrigues, nº 2.116, apartamento 11 

MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2021.               B 23 e 24/03

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII  NOSSA SENHORA DO Ó 
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0705955-91.2012.8.26.0020. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII  Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO REVERT, 
CPF 006.322.688-08, que lhe foi proposta uma ação de cobrança através de Procedimento Sumário por 
parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CABESP, objetivando receber valores não pagos referentes ao Plano de Saúde Cabesp Família. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021. 
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1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0008596-37.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO GERALDO
FERREIRA, CPF/MF nº 035.069.546-60 e MARIA DE LOURDES FERREIRA, CPF/MF nº 013.314.556-50,
Ação: Locação de Imóvel Desconsideração da Personalidade Jurídica, por parte de Élcio Zumbano, e não
localizados os réus defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, manifestem-se e
requeiram as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil e não sendo contestada
a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial nos termos do artigo
257 NCPC . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.São Paulo-
SP. J - 24 e 25/03

INTERESSADO: OSVALDO SAIS. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - PRENOTAÇÃO
Nº 563.843. IMÓVEL: Rua Doutor Osvaldo Urioste, nº 19, constituído pelo Lote 05, Quadra 12, da Vila Pereira
Barreto, cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo pelo contribuinte nº 077.038.0058-9, 31º Subdistrito
- Pirituba, nesta Capital, transcrito nesta Serventia sob nºs 7.173 e 7.267. Vanda Maria de Oliveira Penna
Antunes da Cruz, 16ª Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, com fulcro no art. 216-A, § 4º da Lei nº
6.015/73 FAZ SABER que perante a sua Serventia encontra-se prenotado o procedimento de USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, na modalidade Ordinária, requerido por OSVALDO SAIS, brasileiro, comerciante,
divorciado, RG nº 3.773.777-6- SSP/SP, CPF/MF nº 246.449.198-53, residente e domiciliado em Barueri,
neste Estado, à Alameda Rouxinol, nº 118, Residencial Morada dos Pássaros, Aldeia da Serra, o qual solicitou
o reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel acima identificado, de propriedade de Roberto
Pereira Barretto e Zaida Pereira Barreto, alegando posse mansa e pacífica, pelo período de mais de 11 anos,
tendo como confrontantes: lado direito - Osvaldo Sais, matriculado nest a Serventia sob nº 116.181; lado
esquerdo - Carlos Alberto Santos Cappelleto e Marlene Susana Flores, matriculado nesta Serventia sob nº
32.682 e nos fundos - Carlos Alberto Gajzner da Costa, matriculado nesta Serventia sob nº 67.863; Richard
Chuca Mamani e Josefina Calizaya Sipi, matriculado nesta Serventia sob nº 131.367. Sendo assim, o presente
edital tem por finalidade DAR CIÊNCIA A TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS, para que,
não concordando com a usucapião pretendida, apresentem, no prazo de 15 dias corridos, a contar da
publicação deste Edital, impugnação fundamentada, dirigida ao 16º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua
Pamplona, nº 1.593, Jardim Paulista, no horário de expediente das 9 às 16 horas. INFORMA que se não houver
manifestação expressa no prazo informado será presumido como verdadeiros os fatos alegados pelos
Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina
a Lei. 24 e 25/03

EEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006529-70.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LETICIA ILSA DA SILVA LOUREIRO, Brasileira, Prendas
do Lar, RG 47089796X, CPF 400.362.838-19, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de S I Educação Moderna Ltda, alegando em síntese: apos firmar contrato de prestação de serviços
educacionais, a requerida não honrou integralmente com suas obrigações, deixando de efetuar alguns
pagamentos das parcelas relativas a anuidade escolar, gerando um débto que perfaz o montante de
R$12.925,48 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2021.     24 e 25/03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 25ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas 920 e 924 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6188
- E-mail: sp25cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 0003634-63.2021.8.26.0100. A MMª Juíza  de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a HENRIQUE TENTONI SIMÕES (RG 36.428-73), atualmen-
te em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ELISIO SCALA AUTOMÓVEIS - EPP,
fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR
o DÉBITO de R$14.602,67(janeiro/2021),  a ser atual izado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁ-
RIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante,
caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e
avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias
para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.

24  e  25/03

ALUMINA LIMITED DO BRASIL S.A.
CNPJ N° 10.733.201/0001-51 - NIRE N° 35.300.367.171

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 11 de Março de 2021
Data e Horário: 11 de março de 2021, às 10:00 horas; Local: na sede da Sociedade, na Avenida 
das Nações Unidas, no 14.171, 15º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Mesa: 
Presidente da assembleia, David Dias de Sousa; Secretário, Virgilio Borba; Presença e Convoca-
ção: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o que faculta o § 4º do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas; Deliberações: Por unanimidade 
de votos, as seguintes deliberações foram tomadas: (1) lavratura da ata na forma sumária, como 
facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei n° 6.404/76; (2) considerando que o montante do capital so-
cial se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos financeiros para o custeio das 
atividades da Companhia, aprovar a redução do capital social de R$ 1.744.341.566,00 (um bilhão, 
setecentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e 
seis reais) para R$ 1.697.341.566,00 (um bilhão, seiscentos e noventa e sete milhões, trezentos 
e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) mediante o cancelamento de 47.000.000 
(quarenta e sete milhões) de ações ordinárias e a restituição do respectivo valor aos acionistas. O 
valor de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais)  será restituído aos acionistas, em 
moeda corrente, da seguinte forma: ao acionista Alumina International Holdings Pty Limited o valor 
de R$ 42.739.215,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e quinze 
reais) e ao acionista Alumina Limited o valor de R$ 4.260.785,00 (quatro milhões, duzentos e ses-
senta mil, setecentos e oitenta e cinco reais); (3) em consequência da deliberação acima, aprovar 
a alteração do artigo 5° do estatuto social que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º - O capital social é de R$ 1.697.341.566,00 (um bilhão, seiscentos e noventa e sete milhões, 
trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) dividido em 1.697.341.566 (um 
bilhão, seiscentos e noventa e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e 
seis) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (hum real) cada”; IV) determinar 
à Diretoria que proceda à publicação da ata desta assembleia na forma prevista no artigo 174 da Lei 
n° 6.404/76 e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo; Encerramento: Às 11:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da assembleia 
por todos os presentes. Assinaturas: David Dias de Sousa, presidente da Assembleia; Virgilio 
Borba, secretário; Alumina International Holdings Pty Limited, David Dias de Sousa, procurador; 
Alumina Limited, David Dias de Sousa, procurador; Michael Peter Ferraro, David Dias de Sousa, 
procurador; Sergio Ilìdio Duarte; Michael Leon Schmulian.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:062302-86.2016.8.26.0002 Classe:Assunto:Procedimento Comum Cível-Adjudicação Compulsória 
Requerente:Cicero Jose da Silva e outro Requerido:Mabil Matarazzo Administradora de Bens Imobiliarios Ltda e outros  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062302-86.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Francisco Matarazzo Neto e Lia Reuter (ou Lia Torres Reuter), que Cicero Jose da Silva e Helena Moreira da Silva ajuizaram ação 
de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel à rua Afonso Bernardo Monta 83, antigo 87, 
lote 8, da quadra H.1, do Loteamento Parque América, Gleba II, Capital, contribuinte 175.213.0041-5, devidamente quitado. 
Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob 
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia.. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 11 de fevereiro de 2021.                    [23,24] 

9ª VARA CÍVEL – FORO CENTRAL DA CAPITAL  - Pça João Mendes s/nº - 7º andar - salas 715/717
- Centro - CEP 01501-900 - Fone: 21716106 e 6108 -  E-mail: sp9cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo:  20 dias. Proc. nº 1109468-48.2015.8.26.0100.  O Dr. RODRIGO GALVÃO MEDINA, MM Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei.
FAZ SABER à PEREZ GARDINI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. (CNPJ 58.655.184/0001-08),
que HELENA DE LOURDES PEREZ GARDINI DRUMOND  lhe move e a OUTROS, ação de PROCEDI-
MENTO COMUM visando a condenação em realizar a resolução do comodato do imóvel localizado
na Av. Brig. Faria Lima, 1988, loja “A”, nesta Capital, bem como em arcar com o pagamento da quota parte
que cabe à autora (25%), devida dos alugueres repassados indevidamente para Alfonso Celso Gardini, em
razão do comodato, desde 02/04/2008, além das custas, despesas processuais, honorários e demais
cominações legais., alegando ser sócia-administradora da empresa requerida em conjunto com Zoe Noely
Perez Gardini e Marcela Perez Gardini; que o imóvel é o único patrimônio da empresa requerida; e que
embora tenha tentado se compor com as sócias nenhuma satisfação foi e tem sido dada. Estando a
requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra,CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente, afixado e publicado. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2021.

24 e  25/03

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63

Aviso aos Acionistas e Convocação de AGO/AGE
Encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da empresa, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76. Ficam convocados os Srs. Acionistas para AGO/AGE a realizar-se no dia 30 de Abril de 2021 às 09:00h em 1ª 
convocação e às 10:00h em 2ª convocação na sede da empresa à Avenida das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, São 
Paulo/SP para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: a) Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras e 
Relatório da Diretoria; b) Eleição da Diretoria para o período de 2021 a 2023; c) Outros assuntos de interesse da 
Sociedade. São Paulo, 19 de março de 2021. Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Diretor de Operações.

Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.
C.N.P.J. 49.912.199/0001-13

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGO/AGE, a realizar-se no dia 17/04/2021,
às 10:00 hs, na sede social da Sociedade, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma 
Google Meet (https://meet.google.com), por meio de link a ser enviado juntamente das instruções para 
acesso e participação da mesma, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: AGO: 
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício findo de 31/12/2020; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício; 
c) Pagamento de Dividendos; d) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros titulares e seus
suplentes. AGE: a) Aumento do Capital Social e consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social. 
b) Alterações nos cargos da composição da Diretoria e suas respectivas competências, com a consequente
alteração da Seção II - Diretoria e demais artigos relacionados do Estatuto Social. As deliberações acima serão
realizadas via Boletim de Voto a Distância, conforme previsto na IN DREI Nº 79, de 14/04/2020. Para
participação, os acionistas deverão enviar ao endereço da Sociedade, o Boletim de Voto a Distância
completamente preenchido e assinado, com antecedência mínima de 15 dias úteis, juntamente de cópia
autenticada de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional
oficialmente reconhecidas) ou, preferencialmente, via e-mail, no endereço assembleia2021@penha.com.br.
A partir da data desta publicação, estarão disponíveis aos acionistas na sede social da Sociedade, cópias do
relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2020, as quais também serão encaminhadas através do e-mail de cada acionista. 

Itapira, 23 de Março de 2021. Conselho de Administração

Gilsomar Maia Sebastião - Diretor
Carlos Alberto Vieira - Contador CRC 1SP206556/O-0

(continuação)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A. - São Paulo, SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A. (Companhia), identificadas como controladora 
e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 

encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 

 Obtivemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 

evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e 
 Obtivemos evidência de auditoria 

apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.               São Paulo, 19 de março de 2021
 ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. Luiz Carlos Marques
 CRC- 2SP034519/O-6 Contador CRC-1SP147693/O-5

13. Intangível: Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial, enquanto que o custo de ativos intangíveis 
adquiridos em uma combinação de negócios correspondem ao valor justo na data da aquisição. Os detalhes dos intangíveis e da movimentação dos saldos desse grupo estão 
apresentados a seguir:

Consolidado

Software
Marcas e 
patentes

Carteira de 
clientes

Ativos de 
desenvolvimento Outros Ágio

Total do Ativo 
Intangível

Saldos em 2019 30.400 815 18.517 35.162 - 285.778 370.672
Baixa (304) - - - - - (304)
Aquisição de controladas 15.850 2.870 1.492 - 3.972 30.895 55.079
Variação cambial 42 - - - - - 42
Saldos em 2020 45.988 3.685 20.009 35.162 3.972 316.673 425.489
Amortização
Saldos em 2019 (28.813) (297) (13.510) (33.420) - (43.611) (119.651)
Amortização do exercício (2.073) (748) (1.224) (981) (217) - (5.243)
Baixas 304 - - - - - 304
Aquisição de controladas (1.090) - - - - - (1.090)
Variação cambial (42) - - - - - (42)
Saldos em 2020 (31.714) (1.045) (14.734) (34.401) (217) (43.611) (125.722)
Valor residual
Saldos em 2020 14.274 2.640 5.275 761 3.755 273.062 299.767
Saldos em 2019 1.587 518 5.007 1.742 - 242.167 251.021
Taxas médias de amortização anual 10% a 20% 6,7% a 8% 10% a 12,5% 10% a 50%
A amortização dos ativos intangíveis está baseada em suas vidas úteis estimadas. Os ativos intangíveis identificados, os valores reconhecidos e as vidas úteis dos ativos 
gerados em combinação de negócios são fundamentados em estudo técnico de empresa especializada independente.

13.1. Ágios nas combinações de negócios: A composição dos ágios nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, bem como a movimentação de 2020 
são apresentadas conforme segue:

2019 Adição / (baixa) 2020
GSR7 Serviços 10.603 - 10.603
Tecnologia de Gerência 47.393 - 47.393
CMNet Soluções 73.088 - 73.088
RJ Participações 43.373 - 43.373
W2M Serviços 10.446 - 10.446
Misterchef Sistemas 19.009 - 19.009
Bematech Gestão 31.881 - 31.881
Tail Target - 13.561 13.561
WS - 17.334 17.334
Outros 6.374 - 6.374

242.167 30.895 273.062
13.2. Análise do valor recuperável de ativos - A Companhia avalia a recuperação do 
valor contábil dos ágios utilizando o conceito do “valor em uso”, através de modelos de 
fluxo de caixa descontado das unidades geradoras de caixa (UGC), representativas 
dos conjuntos de bens tangíveis e intangíveis utilizados no desenvolvimento e venda 
de diferentes soluções aos seus clientes. Com a venda da operação de hardware durante 
o exercício de 2019, alinhado a estratégia de concentrar seus esforços no negócio de 
software concentrando suas operações em uma unidade geradora de caixa de software. 
Para fins de teste de impairment, as premissas adotadas para projeção dos fluxos de 
caixa futuros são baseadas no plano de negócios da Companhia, aprovado anualmente 
pela Administração, bem como em dados comparáveis de mercado e representam a 
melhor estimativa da Administração em relação às condições econômicas que existirão 
durante a vida econômica destes ativos para as diferentes unidades geradoras de caixa. 
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo 
de capital. De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação 
do valor em uso é efetuada por um período de 5 anos e, a partir de então, considerando-
se a perpetuidade das premissas, tendo em vista a capacidade de continuidade dos 
negócios por tempo indeterminado. As projeções de crescimento do fluxo foram 
efetuadas em termos nominais. As principais premissas usadas na estimativa do valor 

 Margens brutas - as receitas foram projetadas entre 2021 
e 2025, considerando o crescimento da base de clientes e plano de negócio das duas 
Unidades Geradoras de Caixa, enquanto que os custos e despesas foram projetados 
a partir do desempenho histórico das operações. Um aumento ou redução na projeção 
das margens brutas em 1 p.p. para cada unidade geradora de caixa resultaria em um 

 Taxa de desconto -  representam a avaliação 
de riscos no atual mercado, específicos a cada unidade geradora de caixa, levando em 
consideração o valor do dinheiro pela passagem do tempo e os riscos individuais dos 
ativos relacionados que não foram incorporados nas premissas incluídas no modelo de 
fluxo de caixa. O cálculo da taxa de desconto é baseado em circunstâncias específicas 
de cada UGC. Os fluxos de caixa futuros estimados foram descontados pela taxa de 
desconto nominal de 11,1% a.a. (pre-tax) para a unidade geradora de caixa de 
Tecnologia. Um aumento ou redução na taxa de desconto em 1 p.p. para cada unidade 
geradora de caixa resultaria em um valor recuperável acima do valor contábil. 
 Perpetuidade - as taxas de crescimento nominais utilizadas para extrapolar as projeções 

em 31 de dezembro de 2020, além do período de 5 anos, são de 5,8%.  Um acréscimo 
ou decréscimo na taxa de perpetuidade de 0,5 p.p.  para cada unidade geradora de 
caixa resultaria em um valor recuperável acima do valor contábil. As premissas-chave 
foram baseadas no desempenho histórico da Companhia e em premissas 
macroeconômicas razoáveis e fundamentadas em projeções do mercado financeiro, 
documentadas e aprovadas pela Administração da Companhia. O teste de recuperação 
dos ativos intangíveis e ágios da Companhia, realizados anualmente, não resultou na 

necessidade de provisão para perda, visto que o valor recuperável estimado de cada 
unidade geradora de caixa foi superior ao valor líquido contábil em 31 de dezembro de 
2020 e de 2019.
14. Obrigações sociais e trabalhistas: Os saldos de salários e encargos a pagar são 
assim compostos:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Obrigações trabalhistas
  Salários a pagar 4.227 4.547 6.025 5.058
  Férias a pagar 6.804 6.293 8.818 7.001
  PLR e Bônus 3.946 3.527 3.975 3.527
  Outros 734 136 795 307

15.711 14.503 19.613 15.893
Obrigações sociais 1.013 1.027 1.478 1.124

16.724 15.530 21.091 17.017
15. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, 
pelo valor justo, líquido dos custos incorridos nas transações e são demonstrados pelo 
custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos 
das transações) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado 
durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim 
resumidas:

Controladora Consolidado
Encargos 

financeiros anuais 2020 2019 2020 2019
BNDES PROSOFT TJLP + 1,5 a 1,52% a.a. - 3.232 - 3.232
BNDES PSI 3,5%  a 4,0% a.a. - 2.227 - 2.227
BNDES Inovação TJLP + 0,52% a.a. - 888 - 888
Arrendamentos 6,28% a 10,89% a.a (i) - - 2.981 480
Contas garantidas
  e outros (i) - 10 785 -

- 6.357 3.766 6.827
Passivo circulante - 6.357 1.297 6.396
Passivo não circulante - - 2.469 431
(i)  Taxa nominal de juros para os arrendamentos de direito de uso de imóveis.
Abaixo, demonstramos a movimentação dos empréstimos e financiamentos em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo no início do ano 6.357 17.176 6.827 17.181
Adições (arrendamento mercantil) - 29 2 109
Adoção inicial IFRS 16 - 579 - 6.742
Aquisição de controladas - - 10.158 -
Juros incorridos 108 814 337 832
Amortização de juros (121) (745) (456) (770)
Amortização de principal (6.344) (11.274) (13.062) (11.400)
Baixa de arrendamentos - (222) (40) (222)
Baixa por alienação de
  subsidiária - - - (5.645)
Saldo no final do ano - 6.357 3.766 6.827

16. Obrigações por aquisição de investimento: As obrigações por aquisição dos investimentos referem-se a valores devidos aos acionistas anteriores das empresas adquiridas 
negociadas com pagamento parcelado ou por retenção de garantia. Estão registradas no passivo circulante e não circulante, conforme segue:

Controladora e Consolidado
2020 2019

Pagamento 
contingente

Outros valores 
 a pagar Total

Pagamento 
contingente

Outros valores 
 a pagar Total

  RJ Participações (i) 7.224 - 7.224 8.772 - 8.772
  Wealth System (ii) 5.837 - 5.837 - - -
  Tail (iii) 11.600 4.073 15.673 - - -
  Total 24.661 4.073 28.734 8.772 - 8.772
Passivo circulante 10.416 2.700 13.116 - - -
Passivo não circulante 14.245 1.373 15.618 8.772 - 8.772

As parcelas registradas no passivo não circulante têm vencimento conforme 
demonstrado a seguir:
Ano Consolidado
2024 14.245
2025 -
2026 1.373
Passivo não circulante 15.618
(i)  O valor justo dos pagamentos contingentes apresentou um decrécimo de R$1.896;
(ii)  O valor justo dos pagamentos contingentes apresentou um acréscimo de R$2.100 

e AVP de R$743. Vide nota 4.1 (a) para mais informações;
(iii)  Vide nota 4.1 (b) para mais informações.
17. Provisão para contingências: 17.1. Processos em andamento com provisão para 
contingências e obrigações legais vinculadas a processos judiciais - A Companhia 
e suas controladas, no curso normal de suas operações, estão envolvidas em ações 
judiciais sobre questões tributárias, previdenciárias, trabalhistas e cíveis. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais 
pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas 
prováveis esperadas no desfecho das ações em curso. O valor provisionado reflete a 
melhor estimativa corrente da Administração da Companhia e de suas controladas.
O valor das provisões constituídas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Tributárias 738 1.089 738 1.089
Trabalhistas 11.016 6.998 11.023 6.998
Cíveis 2.769 4.447 2.769 4.447

14.523 12.534 14.530 12.534
a) Movimentação das provisões - A seguir apresentamos a movimentação das 
provisões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020:

Consolidado
Tributárias Trabalhistas Cíveis Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.089 6.998 4.447 12.534
(+) Complemento de provisões 84 8.216 371 8.671
(+) Atualização monetária 17 2.091 331 2.439
(-)  Reversão de provisão não utilizada (61) (267) (992) (1.320)
(-)  Baixa por pagamentos (391) (6.015) (1.388) (7.794)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 738 11.023 2.769 14.530
b) Depósitos judiciais - Abaixo, estão demonstrados os depósitos judiciais vinculados 
e não vinculados a processos provisionados, classificados nas demonstrações 
financeiras da Companhia como ativo não circulante.

Controladora e Consolidado
Depósitos judiciais 2020 2019
Tributárias (i) 606 9.722
Trabalhistas 2.393 3.112
Cíveis 798 820

3.797 13.654
(i)  Levantamento de dois depósitos judiciais em favor da Companhia no valor de R$9.205 

em razão do trânsito em julgado favorável da ação que discutiu a exclusão do ICMS 
na base de cálculo do PIS e da COFINS.

17.2. Contingências possíveis - Adicionalmente, a Companhia e suas controladas 
são parte de outras ações cujo risco de perda, de acordo com os advogados externos 
responsáveis e a Administração da Companhia, é possível. Para tais, nenhuma provisão 
foi reconhecida, como segue:

Consolidado
Natureza 2020 2019
Tributárias (i) 29.308 22.831
Trabalhistas 13.760 12.052
Cíveis 16.606 15.632

59.674 50.515
(i)  Aumento ano contra ano se deve, principalmente, pela consolidação dos processos 

da adquirida Wealth Systems (vide nota 4.1 para detalhes da aquisição).
Os processos classificados como perda possível apresentados no quadro acima não 
contemplam processos individualmente relevantes em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019. 18. Patrimônio líquido: a) Capital Social - O capital social subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$330.000 (R$330.000 em 31 de 
dezembro de 2019), representado por 49.401.198 ações ordinárias (49.401.198 em 31 
de dezembro de 2019), todas nominativas e sem valor nominal. b) Destinação do Lucro 

- A Companhia constituiu R$2.384 de reserva legal, R$11.322 de dividendos mínimos 
obrigatórios e R$33.964 de reserva de lucros.
19. Receita bruta de vendas: A receita bruta e as respectivas deduções para apuração 
da receita líquida apresentada na Demonstração de Resultados da Companhia em 31 
de dezembro de 2020 e de 2019, foram como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Software recorrente 161.300 88.007 192.016 110.453
Software não recorrente 56.234 55.076 65.665 60.763
  Taxa de licenciamento 13.637 13.719 14.152 13.777
  Serviços não recorrentes 42.597 41.357 51.513 46.986
Receita bruta 217.534 143.083 257.681 171.216
  Cancelamentos (4.254) (1.058) (4.664) (1.194)
  Impostos incidentes sobre vendas (24.647) (15.911) (27.900) (17.710)
Deduções (28.901) (16.969) (32.564) (18.904)
Receita líquida 188.633 126.114 225.117 152.312
20. Custos e despesas por natureza: A Companhia apresenta a seguir as informações 
sobre as despesas operacionais por natureza para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019:

Controladora Consolidado
Natureza 2020 2019 2020 2019
Salário, benefícios e encargos 74.137 52.245 96.879 63.307
Serviços de terceiros e outros insumos 31.025 27.898 38.326 36.868
Depreciação e amortização 1.587 3.129 6.153 5.204
Aluguéis (i) 28 350 289 589
Provisão para perda esperada 3.519 3.104 5.028 3.928
Outras 10.288 2.048 12.158 896
Total 120.584 88.774 158.833 110.792

(i)  Referem-se às exceções da norma do CPC06 (R2)/IFRS16 para contratos de curto 
prazo e de baixo valor.

21. Receitas e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras incorridas 
nos exercícios finalizados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 foram:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receitas financeiras
  Receitas de aplicações financeiras 3.628 2.527 3.659 2.581
  Variação monetária ativa 286 432 286 433
  Variação cambial ativa 3.085 845 3.218 1.046
  Outras receitas financeiras (i) 17 28 257 82

7.016 3.832 7.420 4.142
Despesas financeiras
  Juros incorridos (475) (1.255) (560) (1.298)
  Variação monetária passiva (2.451) (914) (2.820) (929)
  Ajuste a valor presente de passivo (ii) (759) (127) (759) (127)
  Variação cambial passiva (1.423) (420) (1.642) (473)
  Outras despesas financeiras (58) (250) (222) (722)

(5.166) (2.966) (6.003) (3.549)
Receitas e Despesas Financeiras líquidas 1.850 866 1.417 593
(i) Inclui os montantes de PIS e COFINS sobre receitas financeiras.
(ii) Ajuste a valor presente da obrigação por aquisição de investimentos.
22. Cobertura de seguros: A Companhia e suas controladas, com base na avaliação 
de seus consultores e por meio de apólice corporativa da sua controladora TOTVS S.A., 
mantêm coberturas de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir 
riscos sobre seus ativos próprios, alugados e os decorrentes de arrendamento mercantil 
e de responsabilidade civil. Os ativos segurados são os veículos, próprios e arrendados, 
e os prédios onde a Companhia e suas controladas estão instaladas. 23. Evento 
subsequente: No dia 09 de março de 2021, a Companhia anunciou a celebração de 
contrato de compra e venda para aquisição de ações que representam 92% do capital 
social da RD Gestão e Sistemas S.A (“RD Station”), pelo montante de R$1.861 milhões, 
sujeito a ajustes, a ser pago no fechamento da transação. O fechamento desta transação 
dependente da aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras (CADE) e da 
verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio.



QUARTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2021 Página 7Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

AMPARO MATERNAL
CNPJ 61.904678/0001-93

Comunicado
Devido a fase emergencial de restrições de 
circulação no Estado de São Paulo pelo au-
mento de casos de Covid-19, a Diretoria do 
Amparo Maternal, optou pelo cancelamento 
da Assembleia Geral Extraordinária com data 
marcada para 25/03/2021, conforme convite 
enviado anteriormente. Assim que possível, 
notificaremos sobre a nova data da Assem-
bleia. A Diretoria agradece a compreensão 
de todos. São Paulo, 23 de março de 2021.
Euza Maria de Almeida - Diretora Presidente.

ATIVO          2020          2019
Ativo circulante 29.928 30.193
Caixa e equivalentes de caixa 62 236
Caixa e equivalentes de caixa - restrito 204 0
Títulos e valores mobiliários 29.380 29.661
Contas a receber de associados 86 86
Créditos diversos            196            210
Ativo não circulante         2.811         3.044
Propriedade para investimento 1.693 1.816
Imobilizado, líquido 1.053 1.163
Intangível, líquido              65              65
Total do Ativo 32.739 33.237

Associação Beneficente “A Mão Branca” de Amparo aos Idosos
CNPJ 62.299.169/0001-41

Valores expressos em milhares de reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO          2020          2019
Passivo circulante 1.064 642
Fornecedores 57 157
Obrigações trabalhistas e tributárias 785 468
Contas Recebidas Adiantadamente 17 15
Outras obrigações            205                 2
Patrimônio social       31.675        32.595
Patrimônio social 29.791 24.629
Reservas de doações 2.804 2.804
Superávit / Déficit do exercício         (920)         5.162
Total do Passivo e Patrimônio social      32.739 33.237

Demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2020 e 2019

             2020          2019
Receitas ( + )         6.277 11.439
 Convênio SEDS (36) 193
 Contribuições - Outras 4.941 5.165
 Donativos P.F. 193 191
 Donativos P.J. 98 4.581
 Associados 55 60
 Outras  1.026 1.249
( - ) Custos operacionais: (5.179) (4.879)
Custos com pessoal e encargos (3.744) (3.479)
Custos com alimentação (964) (953)
Custos com água, luz e gás - -
Custos com serviços terceiros (5) (138)
Custos com hospitalares (217) (102)
Custos com materiais (243) (190)
Custos com manutenção e reparos - -
Outros Custos (6) (17)
Despesas Operacionais ( - ) (2.685) (2.733)
Despesas pessoal e encargos (1.255) (1.043)
Despesas com alimentação (1) (11)
Despesas com água, luz e gás (438) (456)
Despesas com serviços terceiros (413) (519)
Despesas com depreciações (243) (243)
Despesas com materiais  (13) (12)
Despesas com manutenção e reparos (89) (228)
Despesas com confraternização 0 (77)
Despesas tributárias (1) (2)
Provisao para créditos de liquidação duvidosa (6) (5)
Outras despesas (226) (137)
( = ) Resultado operacional      (1.587)         3.827
( + ) Resultado financeiro líquido 667 1.335
( = ) Superávit / Déficit do Exercício         (920)         5.162
Presidente: Nailize Naim Kaba
Responsável Técnico: Leandro da Silva Vilarino - CRC/TC 1SP231162/O-3
Auditoria: Pemom Auditoria e Consultoria SS - CRC 2SP- 030.181/O-6

Relatório dos Auditores Independentes
As demonstrações contábeis completas que estão em poder da Administração, foram audi-
tadas pela Pemom Auditoria que, emitiu relatório com ressalva em 26 de fevereiro de 2021.

Demonstrações dos fluxos de caixa para
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Das atividades operacionais          2020        2019
Superávit do exercício (920) 5.162
Ajustes para conciliar os resultados às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 243 243
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
Contas a receber de associados - (21)
Títulos e valores mobiliários 281 (5.385)
Caixa e equivalentes de caixa - com restrições  (204)  -
Créditos diversos 14 11
(Decréscimo) acréscimo em passivos:
Fornecedores (100) 60
Contribuições Recebidas Antecipadamente 2 9
Obrigações trabalhistas e tributárias 317 37
Outras obrigações            203            (3)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais         (164)          113
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo de propriedade para investimento e Imobilizado, líquido            (10)          (84)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento           (10)          (84)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa         (174)             29
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 236 207
No final do exercício              62           236
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa         (174) 29

Demonstrações das Mutações do Patrimônio social para os
exercícios findos em 31 de Dezembro 2020 e 2019

   Patrimônio Reservas Superávit
           Social de Doação do Exercício      Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018        24.152         2.804               477  27.433
Incorporação ao patrimônio social 764 - (764)  -

Superávit do exercício                  -                 -             5.162        764

Saldos em 31 de dezembro de 2019        24.916         2.804            4.875   32.595
Incorporção ao patrimônio social 5162 - (5.162)  -

Déficit do exercício                  -                  -            (920)     (920)

Saldos em 31 de dezembro de 2020        30.078         2.804         (1.207)   31.675

Variação do Capital Circulante Líquido
Ativo Circulante          2020          2019
No Início do exercício 30.193 24.769

No final do exercício       29.928       30.193

Variação (265) 5.424
Passivo Circulante
No Início do exercício 642 539

No final do exercício         1.064            642

Variação            422            103
Variação do Capital Líquido (687) 5.321

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Marcpar Administração e Participações S.A.
C.N.P.J./M.F. 11.309.955/0001-41

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Relatório da Administração - Senhores Acionistas: É com grande prazer que apresentamos os resultados Contábeis da Marcpar Administração e Participações S.A. relativos ao exercício do ano fiscal de 2019 e 2.020.

Diretoria

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/20 31/12/19
Receita Operacional Bruta
Despesas Operacionais 17.828 18.013
Despesas com Vendas 2.200 2.200
Gerais e Administrativas 11.723 12.293
Despesas Tributárias 1.182 1.187
Despesas Financeiras 2.723 2.332
Lucro / (Prejuízo) Operacional 17.828 18.013
Receitas / (Despesas) não Operacionais (2.859.264) (10.840.952)
Lucro / (Prejuízo) antes do I.R. (2.841.436) (10.822.939)
Lucro / (Prejuízo) do Exercício (2.841.436) (10.822.939)
Lucro por Ação (0,0845) (0,3219)

Balanço Patrimonial 31/12/20 31/12/19
Ativo / Circulante 17.935.816 17.941.948
Disponibilidades 1.152 32.807
Empresas ligadas 17.934.663 17.909.141
Ativo não Circulante: Permanente 1.444.251 1.339.076
Imobilizado 1.414.101 1.308.926
Intangivel 30.150 30.150
Total do Ativo 19.380.067 19.281.025

Balanço Patrimonial 31/12/20 31/12/19
Passivo / Circulante: Patrimônio Líquido 19.380.067 19.281.025
Capital Realizado 271.500 226.250
Reserva de Capital – 45.250
Lucros / (Prejuízo) Acumulado 16.267.130 8.186.586
Lucros / (Prejuízo) 2.841.436 10.822.939

  
Total do Passivo 19.380.067 19.281.025

Sueli Paes Marchesoni 
Presidente 

Herivaldo Menezes de Santana 
Contador - CRC - 1SP 160.441/O-3 

VAMCRUZ PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 21.514.557/0001-10

Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades
 operacionais
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL (1.073) (4.827) 1.369 (1.988)
Ajustes por
Rendimento de aplicações financeiras – – (1.034) (2.084)
Resultado financeiro - Juros – – 22.330 24.563
Resultado em equivalência 
patrimonial 961 4.716 – –
Depreciações e amortizações – – 20.538 20.614
Penalidades contratuais - provisão – – 12.765 12.693
Variação nos ativos e passivos

Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 572 366 41.775 31.938
Caixa e equivalente de caixa 72 21 24.435 16.668
Contas a receber – – 12.829 11.694
Impostos a recuperar 340 342 3.327 2.529
Dividendos - Partes relacionadas 158 – – –
Outros ativos 2 3 1.184 1.047
Não circulante 258.470 259.634 466.533 480.693
Títulos e valores mobiliários 208 251 53.225 47.007
Investimentos 258.262 259.383 – –
Imobilizado – – 399.986 419.684
Intangível – – 13.322 14.002
Total do ativo 259.042 260.000 508.308 512.631

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 8 13 56.244 36.653
Fornecedores 8 13 3.299 2.987
Empréstimos e financiamentos – – 17.080 17.089
Obrigações fiscais e trabalhistas – – 956 1.033
Penalidades contratuais – – 34.847 15.178
Contas a pagar - Partes 
 relacionadas – – 46 339
Passivo de arrendamentos – – 16 27
Não circulante – – 193.031 215.991
Empréstimos e financiamentos – – 173.928 189.242
Penalidades contratuais – – 7.198 14.101
Provisões fiscais – – 1.827 2.552
Passivo de arrendamentos – – 10.078 10.096
Total do passivo 8 13 249.275 252.644
Patrimônio líquido 259.034 259.987 259.033 259.987
Capital social 253.023 252.903 253.023 252.903
Reserva legal 1.306 1.306 1.339 1.306
Reserva de lucro 4.705 5.778 4.671 5.778
Total do passivo e patrimônio
 líquido 259.042 260.000 508.308 512.631

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida – – 58.342 56.663
Custos operacionais – – (34.431)(34.313)
Resultado bruto – – 23.911 22.350
Despesas operacionais
Despesas administrativas (71) (83) (2.485) (2.580)
Outras receitas (despesas) – – 658 (91)
Resultado de equivalência patrimonial (961) (4.716) – –

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Reservas de Lucro Lucros

Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total  (Prejuízos) Acumulados Total
Saldos em 01/01/2019 252.903 1.306 9.954 11.260 – 264.163
Outras movimentações – – – – 651 651
Prejuízo do exercício – – – – (4.827) (4.827)
Absorção do prejuízo – – (4.176) (4.176) 4.176 –
Saldos em 31/12/2019 252.903 1.306 5.778 7.084 – 259.987
Aumento de capital 120 – – – – 120
Prejuízo do exercício – – – – (1.073) (1.073)
Absorção do prejuízo – – (1.073) (1.073) 1.073 –
Saldos em 31/12/2020 253.023 1.306 4.705 6.011 – 259.034

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro operacional (1.032) (4.799) 22.084 19.679
Despesas financeiras (49) (46) (22.704) (24.990)
Receitas financeiras 8 18 1.989 3.323
Resultado financeiro (41) (28)(20.715)(21.667)
Prejuízo antes do IR e CS (1.073) (4.827) 1.369 (1.988)
IR e CS – – (2.442) (2.839)
Prejuízo do período (1.073) (4.827) (1.073) (4.827)

A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do período, razão pela qual optou por não apresentar a 
Demonstração dos resultados abrangentes.

Demonstração dos resultados (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Contas a receber – – (1.134) 1.818
Impostos a recuperar 2 (8) (392) (825)
Outros ativos 2 (3) (533) 182
Fornecedores (4) (2) 304 80
Obrigações fiscais e trabalhistas – – (503) 547
Penalidades contratuais – – – (934)
Fornecedores - partes relacionadas – – (292) (259)
Passivo de arrendamentos – – (929) (878)
Recursos provenientes das
 atividades operacionais (112) (124) 52.489 53.529
Juros pagos sobre financiamento – – (16.249) (19.745)
IR e CS pagos – (1) (2.742) (3.356)
Caixa e equivalentes de caixa 
líquidos gerados pelas atividades
 operacionais (112) (125) 33.498 30.428
Fluxos de caixa das atividades de
 investimento
Aplicações em títulos e valores
 mobiliários 43 38 (5.185) (6.347)
Aquisições de imobilizado – – (163) (414)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 
 líquidos consumidos nas 
 atividades de investimento 43 38 (5.348) (6.761)
Fluxos de caixa de atividades de
 financiamento
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos – – (20.503) (22.723)
Recebimentos de empréstimos e
 financiamentos, líquidos de custos de
 transação – – – 480
Aumento de capital social 120 – 120 –
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos consumidos nas
 atividades de financiamento 120 – (20.383)(22.243)
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa 51 (87) 7.767 1.424
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do período 21 108 16.668 15.244
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa 51 (87) 7.767 1.424
Caixa e equivalentes de caixa no
 fim do período 72 21 24.435 16.668

VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 21.514.543/0001-05
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 3.340 4.063 45.115 35.996
Caixa e equivalente de caixa 1.506 2.256 25.941 18.924
Contas a receber – – 12.830 11.694
Impostos a recuperar 669 643 3.995 3.169
Outros ativos 1.165 1.164 2.349 2.209
Não circulante 263.463 263.805 470.963 484.513
Títulos e valores mobiliários – – 53.225 47.007
Investimento 259.033 259.985 – –
Imobilizado – – 399.986 419.684
Intangível 4.430 3.820 17.752 17.822
Total do ativo 266.803 267.868 516.078 520.509

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 64 60 56.304 36.710
Fornecedores 63 59 3.355 3.045
Empréstimos e financiamentos – – 17.080 17.089
Obrigações fiscais e trabalhistas 1 1 960 1.032
Penalidades contratuais – – 34.847 15.178
Contas a pagar - Partes 
 relacionadas – – 46 339
Passivo de arrendamentos – – 16 27
Não circulante – – 193.034 215.991
Empréstimos e financiamentos – – 173.931 189.242
Penalidades contratuais – – 7.198 14.101
Provisões fiscais – – 1.827 2.552
Passivo de arrendamentos – – 10.078 10.096
Total do passivo 64 60 249.338 252.701
Patrimônio líquido 266.739 267.808 266.740 267.808
Capital social 262.664 262.664 262.664 262.664
Reserva legal 1.306 1.306 1.340 1.306
Reserva de lucro 2.769 3.838 2.736 3.838
Total do passivo e patrimônio
 líquido 266.803 267.868 516.078 520.509

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida – – 58.342 56.665
Custos operacionais – – (34.427) (34.313)
Resultado bruto – – 23.915 22.352
Despesas operacionais
Despesas administrativas (51) (60) (2.540) (2.638)
Outras receitas (despesas) – – 659 (92)
Resultado de equivalência 
patrimonial (1.073) (4.828) – –

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Capital Adiantamento para futuro Reservas de lucro Lucros (Prejuízos)

social aumento de capital Reserva legal Reserva de lucros Total Acumulados Total
Saldos em 01/12/2019 259.090 12.100 1.306 10.602 11.908 – 283.098
Aumento de capital 3.574 (12.100) – – – – (8.526)
Outras movimentações – – – – – 650 650
Prejuízo do exercício – – – – – (7.414) (7.414)
Absorção do prejuízo – – – (6.764) (6.764) 6.764 –
Saldos em 31/12/2019 262.664 – 1.306 3.838 5.144 – 267.808
Prejuízo do exercício – – – – – (1.069) (1.069)
Absorção do prejuízo – – – (1.069) (1.069) 1.069 –
Saldos em 31/12/2020 262.664 – 1.306 2.769 4.075 – 266.739

Demonstração dos resultados (Em milhares de reais)

A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do período, razão pela qual optou por não apresentar 
a Demonstração dos resultados abrangentes.

Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades 
 operacionais
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL (1.069) (7.414) 1.375 (4.575)
Ajustes por
Rendimento de aplicações 
financeiras – – (1.034) (2.084)
Resultado financeiro - Juros – – 22.330 24.563
Resultado em equivalência
 patrimonial 1.073 4.828 –
Depreciações e amortizações – – 20.536 20.619
Penalidades contratuais - provisão – – 12.765 12.693

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro operacional (1.124) (4.888) 22.034 19.622
Despesas financeiras (1) (2.737) (22.705) (27.731)
Receitas financeiras 56 211 2.046 3.534
Resultado financeiro 55 (2.526) (20.659) (24.197)
Lucro (prejuízo) antes
 do IR e CS (1.069) (7.414) 1.375 (4.575)
IR e CS – – (2.444) (2.839)
Prejuízo do exercício (1.069) (7.414) (1.069) (7.414)

Controladora Consolidado
Variação nos ativos e passivos 2020 2019 2020 2019
Contas a receber – – (1.134) 1.818
Impostos a recuperar (26) (133) (418) (802)
Outros ativos (2) (2) (535) 20
Fornecedores 4 (14) 308 66
Obrigações fiscais e trabalhistas – (23) (503) 524
Penalidades contratuais – – – (934)
Fornecedores - partes relacionadas – (1.089) (292) (1.348)
Passivo de arrendamentos – – (929) (878)
Recursos provenientes das
 atividades operacionais (20) (3.847) 52.469 49.682
Juros pagos sobre financiamento – – (16.249) (19.745)
IR e CS pagos – – (2.742) (3.356)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados pelas 
 atividades operacionais (20) (3.847) 33.478 26.581
Fluxos de caixa das atividades 
 de investimento
Aplicações em títulos e valores
 mobiliários – – (5.185) (6.347)
Aquisições de imobilizado – – (163) (414)
Aquisições de intangível (610) (626) (610) (626)
(Aumento)/redução em investimentos (120) 3.574 – 3.574
(Aumento)/redução em AFAC – (12.100) – (12.100)

Controladora Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019 2020 2019
 líquidos consumidos nas 
 atividades  de investimento (730) (9.152) (5.958)(15.913)
Fluxos de caixa de atividades de
 financiamento
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos – – (20.503) (22.723)
Recebimentos de empréstimos e
 financiamentos, líquidos de custos
 de transação – – – 480
Dividendos – (4.347) – (4.347)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos consumidos nas 
 atividades de financiamento – (4.347)(20.503)(26.590)
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa (750)(17.346) 7.017 (15.922)
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do período 2.256 19.602 18.924 34.846
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa (750)(17.346) 7.017 (15.922)
Caixa e equivalentes de caixa no
 fim do período 1.506 2.256 25.941 18.924

CIA. COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
C.N.P.J.  nº 51.459.642/0001-94

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os acionistas da Cia. Comercial, Industrial e Administradora Prada para a Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar no dia 27 de abril de 2021, às 9h00min, em sua sede social, na Av. Senador Queirós, 274, 
3º andar, conj. 31, em São Paulo - SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) - Análise e aprovação do 
Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2020; b) - Deliberação sobre destinação do lucro líquido do exercício; c) - Outros assuntos de interesse e competência 
da Assembleia Geral Ordinária. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, na Av. Senador 
Queirós nº 274, 3º andar, conj. 31, nesta Capital, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 23 de março de 2021
 DIRETORIA (24, 25 e 26/03/2021)

Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 10 dias. Proc. 
nº 1068292-94.2019.8.26.0053.A MMa. Juíza de Direito da 
1ª Vara de Fazenda Pública/SP., Dra. Renata Barros Souto 
Maior Baiao, na forma da lei.Faz saber que a Prefeitura 
Municipal de São Paulo ajuizou em face de Espólio 
Demaria Ribeiro de Jesus, por seu inventariante Pedro da 
Rosa; Pedro da Rosa; Maria Aparecida de Paula; Irineu 
Marcos de Paula; Joaquim Rosa Filho; João Bosco da 
Rosa; Cynesia Ribeiro dos Santos; Maria Helena Menezes 
Cruz; Jurandir Menezes Cruz; Espólio de Elza Maria Rosa; 
Wilson Benedito de Carvalho; Rozelia Maria Antonio; Maísa 
Aparecida de Carvalho; Valdir Rosa Paulino; Vanderlei 
Rosa Paulino; Lea Terezinha de Oliveira Rosa; José 
Claudio Oliveira Rosa; Cleuza Aparecida Oliveira Rosa 
Casado; Claudia de Oliveira Rosa, ação de Desapro-
priação, objetivando o imóvel localizado na Rua São José 
de Serzedelo, nº 134, 138 e 140, Jardim Modelo, São 
Paulo/SP., matrícula 121.789 do 15º ORI - SP., contribuinte 
nº 066.097.0081-8, pelo Decreto Municipal nº 56.013, de 
25/03/2015. E para levantamento dos depósitos efetuados 
e demais, expede-se o presente edital com o prazo de 10 
dias contados a fluir da 1ª publicação no D.J.E, nos termos 
do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo,aos 12 de março de 2021.[23,24] 

1ªVara de Falências e Recuperações Judiciais-Foro Central Cível/SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1094531-91.2019.8.26.0100.O 
Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais da Capital/SP. Faz 
saber a Kairos Global Alimentos Ltda. CNPJ 10.312.105/0002-
10, que Frigoestrela S/A - Em Recuperação Judicial ajuizou 
um Pedido de Falência, por ser credor de R$ 55.732,83 
(setembro/2019), referente aos títulos DM 1652521-1/1, DM 
1655850-1/1, DM 1659423-1/1 e DM 1668675-1/1. Não sendo 
localizada a ré, expede-se edital para que em 10 dias, a fluir 
do prazo supra, conteste o feito ou elida o pedido, depositando 
a quantia reclamada, acrescida de juros, correção monetária e 
honorários advocatícios (art. 98 § único Lei 11.101/05), sob 
pena de quebra, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia.Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.[23,24] 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Declaramos para os devidos fi ns que foi extra-
viado o B/L (conhecimento de embarque) nº. 
091130132121, de emissão de Evergreen Line, 
emitido em 28/02/2021, que acoberta importação
da Malásia para nossa empresa. Tekla Industrial 
Têxtil Ltda - CNPJ nº 07.669.515/0001-28.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 1097624-72.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDWIRGES PUTZ 
DOBERMANN e a WALTER PUTZ, na qualidade de 
herdeiros de THEODORO PUTZ e a CONSTRUTORA 
PONDER LTDA, que lhes foi proposta uma ação de 
adjudicação compulsória, de procedimento comum, por 
parte de OSMAILDA DE FÁTIMA BATISTA, objetivando a 
outorga definitiva da propriedade de uma casa e terreno, à 
travessa Theodoro Putz 34, com entrada pela rua Álvaro 
Luiz Roberto de Assunção 46, antiga rua Piracicaba, parte 
dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, quadra 101, Ibirapuera, São Paulo 
SP, objeto da matrícula 40.799, 15º CRI-SP, contribuinte 
086.021.0022, devidamente quitado. Encontrando-se os 
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS.                                                            [24,25] 

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A.
CNPJ nº 60.637.238/0001-54

COMUNICADO AO MERCADO
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, caput, da 
Instrução CVM nº358, de 3.1.2002, conforme alterada, 
Thalis Leon de Avila Saint Yves, CPF 07512369697, 
domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, Brasil, vem pelo pre-
sente informar que aumentou a participação em ações 
preferenciais (‘Ações PN”) de emissão da Industrias 
J.B.Duarte SA, companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 60.637.238/0001-54. Possuo 167.400 Ações 
PN da Companhia, correspondentes a 5,00% dessa es-
pécie de ação. Trata-se de um investimento minoritário 
que não altera a composição do controle ou a estrutura 
administrativa da Companhia. Presentemente, não há 
uma quantidade de ações da Companhia visada. Não há 
outros valores mobiliários e instrumentos financeiros deri-
vativos referenciados em tais ações detidos. 22 de Março 
de 2021. Thalis Leon De Avila Saint Yves. Indústrias 
J.B.Duarte S.A. - Edison Cordaro - DRI.

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A.
CNPJ nº 60.637.238/0001-54

COMUNICADO AO MERCADO
Indústrias J.B.Duarte S.A., com CNPJ nº 
60.637.238/0001-54,sediada à Avenida Alcântara 
Machado, nº 80 - 3º andar - Cj. 31 - São Paulo - SP, 
em 17/03/2021, recebeu comunicado da Necton 
Investimentos S.A. CVMC, na qualidade de ad-
ministradora do 9V Clube de Investimentos com 
CNPJ nº40.265.716/000-35 informando aquisição de 
200.000ações PN (JBDU4), representando 5,9771 % 
das ações preferenciais do Capital Social de nossa Com-
panhia. São Paulo, 22 de março de 2021. Indústria 
J.B.Duarte S.A. - Edison Cordaro - DRI.

EDITAL DE CITAÇÃO.PROCESSO Nº 1057402-23.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, na forma da Lei, etc.A Dra. Daniela Pazzeto 
Meneghine Conceição,Juíza de Direito da 39ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Kelly Cristina Marques Borges CPF 
059.579.346-07, que Condomínio Shopping Center D ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 26.289,55 (junho/2017), 
referente à locação do ponto QT2-03,integrante do condomínio autor. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 3 dias,a fluir do prazo supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10%reduzidos pela metade ou apre-
sente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, 
com juros de 1%ao mês,sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quan-
tos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.   [23,24] 
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Pinhalense S/A – Máquinas Agrícolas – CNPJ/MF nº 54.224.423/0001-14 – NIRE 353 0006926 9
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária – Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas convocados a comparecer às Assembléias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, que se realizarão no próximo dia 24 de abril de 2021, às 8:00 horas, de forma exclusivamente digital por meio da plataforma 
eletrônica “Microsoft Teams”, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Assembléia Geral Ordinária: (i) prestação de contas dos 
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) 
distribuição no decorrer do ano de 2021, dos Dividendos Obrigatórios e Juros Sobre Capital Próprio imputados como dividendos, calculados na 
forma da lei;  (iii) eleição dos membros da diretoria e fixação das remunerações; 2 – Assembléia Geral Extraordinária: (i) exame e deliberação 
sobre a proposta da Diretoria para aumento do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros; (ii) alteração parcial do estatuto, no 
tocante ao capital social; (iii) destinação das ações em tesouraria, (iv) outros assuntos de interesse social. Informações Gerais: (i) encontram-
se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o Art.133 da Lei nº 6404/76, com as alterações 
da Lei nº 10.303/2001 e 11.638/2007, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) em decorrência da pandemia COVID-19 as 
assembleias serão realizadas virtualmente por meio da plataforma “Microsoft Teams”, em tempo hábil a Diretoria enviará aos senhores 
acionistas e/ou representantes, por e-mail, link e demais informações para organizar as referidas assembleias virtuais; (iii) os acionistas poderão 
ser representados nas Assembléias, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da 
Lei 6.404/76, os instrumentos de mandato deverão ser enviados para o endereço de e-mail acionista@pinhalense.com.br até as 12:00 horas do 
dia 23 de abril de 2021; (iv) as Assembleias instalar-se-ão em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 
dois terços do capital com direito a voto. Espírito Santo do Pinhal-SP., 16 de março de 2021. João Paulo Cipoli Viegas - Diretor Financeiro/ R.H.
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Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 20 de abril de 2021

A Hidrovias do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 
nº 215, 7º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”), vem, pela presente, 
nos termos do artigo 124 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) convocar 
os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia Geral”), sob a 
forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º da Instrução CVM nº 481, 
de 17/12/2009 (“ICVM 481”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 20/04/2021, às 09:00 horas, através da 
plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem do Dia: I. Em 
Assembleia Geral Ordinária: 1. Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 
do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; 2. Examinar, 
discutir e votar o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; 3. Deliberar sobre a Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício 
social encerrado em 31/12/2020; e 4. Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores da Companhia 
para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2021. II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre a 
alteração e reforma do Estatuto Social da Companhia para incluir a possibilidade de celebração de contratos de indenidade 
pela Companhia, atualizar seus dispositivos em virtude do término do Acordo de Acionistas da Companhia, dentre outras 
informações; e 2. Deliberar pela consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima 
mencionadas. Informações Gerais: 1. A Proposta da Administração (“Proposta”) contemplando toda a documentação relativa 
às matérias constantes da Ordem do Dia, o boletim de voto a distância (“Boletim”), os demais documentos previstos na 
ICVM 481 e outras informações relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia Geral, foram disponibilizados 
aos acionistas da Companhia nesta data, na forma prevista na ICVM 481, e podem ser acessados através dos websites 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 2. Os documentos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia localizada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 
215, 7º andar, Pinheiros, nos websites da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), e foram publicados nos 
termos do artigo 133, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 3. Considerando a pandemia da Covid-19 no Brasil, sobretudo 
em razão da continuidade das restrições existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia Geral será realizada 
de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser: (a) via boletim de voto 
a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida para a votação a distância constam 
no Boletim, que pode ser acessado nos websites mencionados acima; e (b) via Plataforma Digital, pessoalmente ou por 
procurador devidamente constituído nos termos do artigo 21-C, §§ 2º e 3º da ICVM 481, caso em que o acionista poderá: 
(i) simplesmente participar da Assembleia Geral, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar e votar na Assembleia 
Geral, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim e que, caso queira, vote na Assembleia Geral, 
todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão desconsideradas. 4. Documentos necessários para acesso 
à Plataforma Digital: Nos termos do artigo 5º, § 3º da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar da Assembleia 
Geral deverão enviar para o e-mail ri@hbsa.com.br, com solicitação de confirmação de recebimento, em até 2 dias 
antes da Assembleia Geral (i.e., até o dia 18/04/2021), solicitação de suas credenciais de acesso à Plataforma Digital 
acompanhada dos seguintes documentos, conforme aplicáveis: i) Comprovante de titularidade das suas ações emitido 
por central depositária ou pelo agente escriturador, com data máxima de 5 dias anteriores à Assembleia Geral; ii) CPF e 
Documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal, bem como do procurador, se aplicável, 
que participará da Assembleia Geral; iii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; iv) Documento 
hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso; e v) Regulamento consolidado 
e atualizado do fundo. 5. Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou votação a 
distância na Assembleia Geral, inclusive orientações sobre acesso à Plataforma Digital e para envio do Boletim de Voto 
a Distância, constam da Proposta de Administração da Companhia e demais documentos disponíveis nos websites da 
CVM (www.cvm.gov.br), da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 (www.b3.com.br). São Paulo, 19/03/2021.
Bruno Pessoa Serapião – Presidente do Conselho de Administração (20, 23 e 24/03/2021)
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União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE nº 35.300.006.658

Aviso aos Acionistas
Em cumprimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, a Administração da União Química 
Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”) comunica que os documentos a que se referem os incisos I a V do referido 
artigo, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, se encontram à disposição dos Senhores 
Acionistas na sede da Companhia, na cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 
90, Centro. Embu Guaçu. São Paulo, 23 de março de 2021. Fernando de Castro Marques - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004049-68.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Serqualix - 
Sermarketing Qualidade - Terceirização de Mão de Obra Ltda, CNPJ 72.686.389/0001-81, na pessoa de seu representante legal, que Ciclusa 
- Parafusos e Ferramentas Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 13.900,47 (03/20117), referente 
ao inadimplemento de 04 duplicatas, com vencimentos em 27.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017 e 17.02.2017, nos valores de R$ 4.200,00, 
R$ 4.200,00, R$ 4.200,00 e R$ 1.000,00, respectivamente. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040223-88.2020.8.26.0100. A MM. Juíza 
de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Mariana de Souza Neves 
Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Washington Rogério Cezar Me, CNPJ 05.418.770/0001-72, 
na pessoa de seu representante legal e a Washington Robério Cezar, CPF 172.030.438-60, que a Ação de 
Procedimento Comum, requerida por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, foi julgada procedente em parte, 
condenando os réus ao pagamento de R$ 170.741,23 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a 
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se 

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

Setores da economia
dizem que Lei do Gás

reduz custos e preço final
O projeto da nova Lei do Gás, que aguarda sanção do presidente

Jair Bolsonaro, estabelece novo marco legal do setor no Brasil - entre
outros pontos, a mudança do regime de concessão para o de autoriza-
ção do transporte de gás natural pela iniciativa privada. O texto permi-
te também o acesso de novos agentes a gasodutos de escoamento,
instalações de tratamento ou processamento de gás natural e a termi-
nais de Gás Natural Liquefeito (GNL).

Defensores do projeto, aprovado na semana passada na Câmara
dos Deputados, argumentam que a proposta vai aumentar a participa-
ção de empresas privadas no mercado de gás natural no Brasil, redu-
zindo os custos de produção e o preço final às empresas consumido-
ras do insumo. Também dizem que o gás natural poderá ajudar a redu-
zir o preço da energia elétrica, uma vez que parte das usinas térmicas
usa o combustível para gerar eletricidade.

Para a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Ener-
gia (Abrace), o projeto traz segurança jurídica para o setor e perspec-
tivas de abertura do mercado, auxiliando na retomada da economia.
“Conseguimos consenso entre mais de 70 setores industriais dos
mais diversos segmentos, representados pelo movimento “Gás para
sair da crise”, incluindo os agentes da própria cadeia produtiva do
gás, como produtores reunidos no IBP [Instituto Brasileiro de Petró-
leo e Gás], os transportadores, da ATGás [Associação de Empresas
de Transporte de Gás Natural por Gasoduto] e a CNI [Confederação
Nacional da Indústria]”, disse o presidente da Abrace, Paulo Pedrosa.

Na avaliação da Abrace, a expectativa é a mudança no mercado de
gás, com potencial de gerar R$ 60 bilhões de investimentos por ano.

“Todos precisamos de uma mudança no rumo do mercado, que vai
abrir grandes oportunidades para explorarmos o gás do pré-sal e abrir
caminhos para novos competidores com o GNL, o gás em terra. E todo
tipo de insumo que poderá abrir um caminho de reindustrialização
para o país”, afirmou Pedrosa.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) acredita que a mu-
dança no mercado de gás natural é “uma das grandes apostas do
setor produtivo para apoiar a retomada do crescimento econômico,
com geração de emprego e renda”. De acordo com a instituição, há
possibilidade de a indústria brasileira se tornar uma grande consumi-
dora de gás natural e “triplicar a demanda em uma década”, em um
cenário de queda dos preços do produto pela metade.

Atualmente, o preço do gás natural é calculado a partir de referênci-
as do petróleo de Brent (internacional) e reajustado conforme os pa-
drões internacionais. O transporte e a distribuição variam ainda confor-
me o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). (Agencia Brasil)
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Confronto que abre semifinal
feminina promete equilíbrio

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2021

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

Superliga Banco do Brasil 20/21

Osasco São Cristóvão Saúde e Dentil/Praia Clube jogarão às 19h desta sexta-feira, em Saquarema (RJ). SporTV 2 transmitirá ao vivo

Roberta é a capitã do Osasco São Cristóvão Saúde

Osasco São Cristóvão Saúde
(SP) e Dentil/Pra ia  Clube
(MG) estarão frente a frente
nesta sexta-feira (26) pela
primeira rodada do playoff
melhor de três das semifinais
da Superliga Banco Do Brasil
feminina 20/21. O duelo pro-
mete muito equilíbrio com
duas vitórias para cada lado até
o momento na temporada. O
jogo será disputado, às 19h, no
Centro de Desenvolvimento de
Voleibol (CDV), em Saquare-
ma (RJ). O SporTV 2 transmi-
tirá ao vivo.

As equipes já se enfrentaram
quatro vezes nesta temporada. O
Osasco São Cristóvão Saúde le-
vou a melhor nos duelos pela
Superliga Banco Do Brasil. No
primeiro turno, vitória por 3 sets
a 2 e no segundo por 3 sets a 0.

Já o Dentil/Praia Clube venceu
os confrontos pelas semifinais
do Troféu Super Vôlei e da Copa
Brasil, respectivamente, por 3
sets a 1 e 3 sets a 0.

A semifinal também marcará
o duelo de duas levantadoras com
passagens pela seleção brasilei-
ra. Roberta, pelo Osasco São
Cristóvão Saúde, e Claudinha,
pelo Dentil/Praia Clube.

No Osasco São Cristóvão
Saúde, a levantadora Roberta fa-
lou sobre o momento decisivo
da competição e da expectativa
para o confronto contra o time
mineiro.

“Tenho certeza de que vai ser
uma semifinal muito difícil, uma
série pesada. Estamos nos pre-
parando como um todo para es-
ses confrontos. Já tivemos al-
guns jogos contra o Dentil/

Praia Clube nessa temporada,
alguns com vitórias e outros
com derrotas e tudo isso ser-
viu de aprendizado. Temos que
jogar com consciência. Estou
bem confiante. Estamos trei-

nando bem e será uma grande
semifinal”, apostou Roberta,
que fez ainda uma análise do
Dentil/Praia Clube.

“Sabemos que é um time alto,
forte no bloqueio e com um vo-

lume de jogo muito bom. A Sue-
len tem feito uma excelente tem-
porada e as ponteiras se revezam
e não deixam cair o ritmo do
time. É uma equipe difícil de se
jogar contra. Temos que nos pre-
parar bastante e entrar em quadra
concentradas. Acredito que a
equipe que errar menos vai aca-
bar levando vantagem na série”,
analisou Roberta.

Pelo lado do Dentil/Praia
Clube, Claudinha espera um con-
fronto de muito equilíbrio e mos-
tra confiança em uma boa parti-
cipação do grupo mineiro.

“Já nos enfrentamos bastante
vezes nessa temporada, mas a his-
tória neste momento é outra. Va-
mos fazer de tudo para cons-
truir uma história nova e posi-

tiva. Estamos preparados para
esse confronto e esperamos
jogos bem difíceis e decididos
nos detalhes. Cada partida jo-
gada será uma final”, disse
Claudinha, que ainda ressaltou
a importância do trabalho em
equipe no time mineiro.

“O trabalho coletivo será
muito importante como estamos
fazendo ao longo de toda a Su-
perliga”, disse Claudinha.

Logo depois do duelo entre
o Osasco São Cristóvão Saúde e
o Dentil/Praia Clube acontece-
rá o primeiro confronto da se-
mifinal entre o Itambé/Minas
(MG) e o Sesi Vôlei Bauru (SP).
A partida será disputa às 21h30,
também com transmissão ao
vivo do SporTV 2.
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Felipe da Costa Silva e Nei-
de Rosa Sousa foram os brasi-
leiros mais bem classificados
na 6 H Virtual Global Solidari-
ty, iniciativa da Associação In-
ternacional de Ultramaratonis-
tas (IAU, na sigla em inglês),
que teve o objetivo principal de
arrecadar alimentos, roupas,
brinquedos ou dinheiro para
ajudar as pessoas mais neces-
sitadas nesta época de pande-
mia da COVID-19.

O catarinense Felipe com-
pletou 81,63 km nas seis ho-
ras. Ele largou às 5:14 de do-
mingo (21), num circuito de
1,1 km ao redor do Farol Sho-
pping, na cidade de Tubarão
(SC). “Foi tudo muito bacana”,
disse Felipe, vencedor do Cam-
peonato IAU Continental de
100 Km Américas, disputado
em 2019 na cidade de Bertio-
ga, em São Paulo. “Consegui
arrecadar R$ 3.000,00 e com-
prarei cestas básicas para as
famílias carentes, cadastradas
na Igreja Santa Teresinha do
Menino Jesus, de Tubarão.”

A brasiliense Hellen Delu-
que ficou feliz com o desem-
penho (66,66 km) e principal-
mente por ter arrecadado mui-
tas doações – roupas, alimentos,
produtos de higiene – encami-
nhadas para a Creche Tia Tatá,
que atende crianças carentes de
comunidades locais. Campeã do
IAU Continental de Ultramara-
tona de 100 km Américas, em
2019, em Bertioga, ela correu
no sábado (20/3) num circuito
de 4 km no estacionamento 10

Felipe da Costa é o
brasileiro mais bem

colocado na 6 H
Virtual Global Solidarity

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Luciana  Rocha

do Parque da Cidade Sarah Ku-
bistchek, em Brasília.

Já a paranaense Luciana
Rocha, campeã em novembro
de 2020 da Ultramaratona de
Indaiatuba (SP), completou
domingo 65,18 km das 5:45 às
11:45 num circuito perto do
Parque das Águas, que está fe-
chado, em São José dos Pinhais
(PR). “Fiquei muito feliz por
ter concluído. Perdi o meu pai
há 10 dias e não estou 100%
no emocional e mental”, lem-
brou a corredora, que arreca-
dou R$ 1.900,00 para a ONG
SOS 4 Patas de Campo Largo,
também no Paraná. “Foi a primei-
ra vez que usei uma camisa da
seleção brasileira e foi uma luta
para chegar aqui. A corrida foi
bem legal, me senti bem, e agra-
deço o apoio de todos os meus
amigos e ao meu treinador, que
acredita no meu potencial.”

Resultados dos atletas
convocados para a seleção
brasileira:

Masculino
Felipe da Costa Silva – 81,63

km; Eduardo Calixto – 78,48;
Cleiser Santos – 75,69 km; Ita-
cir Mochnacz – 73,05; Márcio
Batista Oliveira – 62,00; José
Nilton Soares – 61,36; Urbano
Cracco Jr – 51,00; Luciano Al-
ves Sousa – 50,78.

Feminino
Neide Rosa Sousa – 72,30

km; Hellen Deluque – 66,66;
Luciana Freitas – 65,18; Rosi-
vania Soares – 61,73; Jennys
Meneses Barillas – 54,04.

Copa SP de Kart terá inscrições
gratuitas com incentivo do Governo

do Estado e patrocínio da JSL
Projeto de patrocínio aos pilotos teve sua estreia na etapa passada da Copa SP de Kart com inscrições gratuitas sendo
fornecidas aos pilotos das categorias Rotax; No total, em 2021, 504 inscrições serão fornecidas aos pilotos entre a 2ª e 8ª
etapa do campeonato

Largada da Rotax Junior Max

A partir da segunda etapa da
Copa São Paulo de Kart, que foi
realizada no último dia 5 de
março, o maior campeonato
regional de kart do País pas-

sou a contar com uma novida-
de incrível para os pilotos.

Com incentivo do Governo
de SP e da empresa JSL, um
projeto de patrocínio aos pilo-

tos teve sua estreia com inscri-
ções gratuitas sendo fornecidas
aos pilotos das categorias Ro-
tax. Serão 72 inscrições por
etapas em cada uma das seis
etapas restantes no calendário
da Copa SP - com exceção do
Brasileiro de Rotax.

“Estamos muito felizes com
esse novo projeto, é algo muito
importante para muitos pilotos
e fomenta cada vez mais a for-
mação de novos talentos no kart.
Esperamos que essa parceria
continue por muito tempo e
quem ganha são os pilotos”, diz
Binho Carcasci, promotor das
categorias Rotax.

As categorias Rotax Junior
Max e Rotax Max terão 20 ins-
crições gratuitas por etapa, en-
quanto a DD2 terá 13, Micro

Max 10 e Mini Max 9 pilotos
beneficiados. Os primeiros a
se inscreverem em cada etapa
da Copa São Paulo de Kart te-
rão prioridade no benefício.

No total ,  em 2021, 504
inscrições serão fornecidas
aos pilotos entre a 2ª e 8ª eta-
pa do campeonato. “Esse pro-
jeto reduz o custo para os pi-
lotos e ajuda muito em um
momento como o que o mun-
do vive hoje. Torna a partici-
pação deles mais acessível e
isso ajuda muito no nível do
nosso automobilismo aqui no
Brasil”, diz Carcasci.

A próxima etapa da Copa
São Paulo de Kart está marca-
da para o dia 17 de abril, no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP).
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Gustavo Frigotto apresenta
 layout do carro para a Stock Car

Piloto fará sua estreia na principal categoria de automobilismo nacional

Nesta temporada (2021)
Gustavo Frigotto faz sua estreia
na principal categoria de auto-
mobilismo nacional, a Stock Car.
Nos últimos dias, o piloto de 26
anos apresentou o layout do car-
ro de número #86 para o público
via redes sociais.

Frigotto vem da Stock Light,
ele esteve na categoria de acesso
por 5 temporadas e inicia sua traje-
tória na Stock Car com o apoio da
Água da Serra. O piloto paranaense
também será responsável pela es-
treia da equipe RSF Racing na ca-
tegoria. A equipe tem uma nova es-
truturação, porém com Edson Ri-
carte da RKL Competições no co-
mando, e Alexandre Cunha, ex pi-
loto e responsável pelo desenvol-
vimento dos pilotos na equipe.

“A equipe está se preparando
ao máximo para que tenhamos

um ano de estreia sólido, embo-
ra sejamos conscientes que será
um ano duro por ser estreia da
equipe e do piloto na Stock Car,”
comentou Cunha.

Frigotto tem o apoio da Água
da Serra desde o inicio de sua
carreira no automobilismo. A
empresa localizada no estado de
Santa Catarina idealizou o layout

do carro do piloto junto a ele.
“Com base na identidade visual
da Tônica, que visa uma estética
mais clássica, buscamos nos ins-
pirar em carros antigos de corri-
da, com suas faixas e linhas mais
retas e sóbrias, trazendo esse ar
vintage para a arte que, juntando
com os aspectos modernos do
carro, criou-se esse visual único

para ele.” - destaca o time de
marketing da Água da Serra.

“Estamos nos preparando
muito para esse inicio de tempo-
rada e inicio de Stock Car. É um
caminho longo, fizemos com cal-
ma e pensamos muito sobre essa
evolução. Sou muito grato a equipe
que está fazendo de tudo nessa evo-
lução, tal como a agência respon-
sável pelo layout. As expectativas
para a estreia são grandes, mas tam-
bém estamos de acordo com as
normas sanitárias diante da pan-
demia. Bom o video do nosso
carro fala por si só, eu realmen-
te gostei!” - comentou o piloto.

A Stock Car está com os moto-
res desligados devido à situação e
prevenção do país para com a pan-
demia causada pelo Covid, porém
tem data marcada para o inicio da
temporada para dia 25 de abril.
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