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São Paulo cria o Bolsa do Povo com
investimento social de R$ 1 bilhão
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (7) o
Bolsa do Povo, que unificará os
programas sociais de São Paulo
em um cadastro único com aumento dos valores pagos e ampliação da abrangência. Maior
programa social já anunciado
pelo Governo de SP, o Bolsa do
Povo vai pagar benefícios de até
R$ 500 e poderá beneficiar até
500 mil pessoas direta e indiretamente nos 645 municípios.
O Estado de SP prevê um
investimento de R$ 1 bilhão no
programa, apenas no ano de
2021, como medida de
enfrentamento à vulnerabilidade
socioeconômica causada pela
pandemia.
“O Bolsa do Povo é o maior programa social da história

Guedes diz a Brics que vacinas e
recuperação econômica são prioridades
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Pouco mais de um terço dos
contribuintes enviou declaração do IR
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Covid-19: um
terço dos
sobreviventes
tem
distúrbios,
mostra estudo
Estudo com mais de 230
mil pacientes, a maioria deles
norte-americanos, mostrou
que um, em cada três sobreviventes da covid-19, foi diagnosticado com distúrbio cerebral ou psiquiátrico dentro de
seis meses, indicando que a
pandemia pode levar a uma
onda de problemas mentais e
neurológicos, afirmaram cientistas na terça-feira (6).
Os pesquisadores que conduziram a análise disseram que
não está claro como o vírus
está ligado a condições psiquiátricas como a ansiedade e a
depressão, mas que esses são
os diagnósticos mais comuns
entre os 14 distúrbios que foram considerados.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

27º C
16º C

Pesquisa aponta eficácia da
vacinação em profissionais
de saúde no CE
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A segunda onda de infecções pelo novo coronavírus na
Índia continua a crescer. O país
registrou recorde de 115.736
casos novos na quarta-feira (7),
com aumento de 13 vezes em
dois meses, o que aumenta a
pressão para o governo ampliar
sua campanha de vacinação.
O governo federal indiano
pede que os estados decidam
restrições regionais para controlar a disseminação do vírus,
mas por enquanto se recusa a
impor um lockdown nacional
porque o último de 2020 devastou sua economia.
O número total de casos,
desde a primeira infecção registrada na Índia pouco mais de
um ano atrás, está em 12,8 milhões, o que faz dela o terceiro país mais atingido do mundo, atrás dos Estados Unidos
(EUA) e do Brasil. Página 3

Governo federal arrecada
R$ 3,3 bilhões com leilão
de 22 aeroportos

Em leilão realizado na quarta-feira (7) na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), foram concedidos 22 aeroportos em 12
estados, arrecadando-se R$ 3,3

bilhões em outorgas. A concorrência foi feita pela Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) em três blocos: Norte,
Sul e Central.

A Companhia de Participações
em Concessões, parte do grupo
CCR, arrematou o bloco Sul, por
R$ 2,1 bilhões, e o lote Central,
por R$ 754 milhões.
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A vacinação no Ceará teve
efeito direto na redução dos casos de covid-19 entre profissionais de saúde. A conclusão é de
uma pesquisa realizada pela Escola de Saúde Pública Paulo
Marcelo Martins Rodrigues, vinculada ao governo do estado.

A imunização dos trabalhadores na linha de frente do atendimento a pacientes com covid19, diz o estudo, contribuiu para
evitar uma nova onda de contaminações entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros
profissionais da saúde. Página 8

Idosos a partir de 67 anos
serão vacinados em 14
de abril em SP
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União pagou R$ 354,6 milhões
de dívidas de estados
em março
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Esporte

Mais brasileiros seguem para o
Camping nos Estados Unidos
Mais sete atletas – quatro
no masculino e três no feminino - do revezamento 4x400
m misto, já qualificado para os
Jogos Olímpicos de Tóquio,
além de Márcio Teles (Orcampi), dos 400 m com barreiras, também com índice assegurado para a Olimpíada,
embarcaram para os Estados
Unidos na noite de terça-feira
(6) no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para o
Camping Internacional de
Treinamento e Competição no
Chula Vista Elite Athlete Training Center, no condado de
San Diego, Estados Unidos.
Em Chula Vista, o grupo se
encontrará com outros 18
atletas, que já estão nos Estados Unidos desde o dia 17 de
março. A grande maioria é dos
revezamentos 4x100 m masculino e feminino.
Três dos convocados não
conseguiram viajar por não
conseguirem em tempo os vis-

tos para entrada no país: a corredora Victoria Belo de Sena (APASP) e os treinadores Antônio
Nílson de Souza e Inaldo Sena. A
nova data de embarque depende
da obtenção do documento.
O camping faz parte do Programa de Preparação Olímpica
(PPO), numa parceria da Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) e do Comitê Olímpico do
Brasil (COB) para os Jogos de
Tóquio. A viagem só foi viabilizada neste momento de pandemia
da COVID-19 por causa de acordos entre o COB e o Comitê
Olímpico dos Estados Unidos.
“O camping será importante
tanto como treinamento como
pela possibilidade de os atletas
participarem de competições,
não só individuais, mas também
de revezamentos 4x400 m masculino e feminino. Não temos
nenhum evento previsto para o
misto, mas a oportunidade de reunir o grupo e treinar é importante”, comentou o técnico Evandro
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Índia registra
recorde de
casos de
covid-19

de São Paulo. Ao lado do
enfrentamento da pandemia,
da preservação da vida, da obediência à ciência, estamos também acompanhando o crescimento acelerado da pobreza,
da vulnerabilidade, em São
Paulo e no Brasil. Um Governo responsável segue dando
atenção à Saúde e à vida, mas
também à proteção social”,
destacou Doria.
O projeto de lei que institui
o Bolsa do Povo foi enviado
na quarta-feira, à Assembleia
Legislativa em regime de urgência para que as ações de
assistência social e transferência de renda ajudem no combate
às
dificuldades
emergenciais causadas pela
pandemia.
Página 2

Tiffani Marinho
Lazari. “Antes da Olimpíada, teremos o Campeonato Mundial de
Revezamentos, em que o 4x400
m misto buscará nova final.”
Para o campeão brasileiro e
líder do Ranking Nacional de
2020 dos 400 m, Lucas da Silva
Carvalho (FECAM/ASSERCAM), a possibilidade é muito
interessante. “O objetivo do cam-

ping é ajustar um pouco mais os
treinos e competir em solo norte-americano. Isso é muito importante como preparação para o
Mundial e Olimpíada”, comentou o atleta, campeão brasileiro
também dos 200 m.
O Mundial de Revezamentos
será disputado nos dias 1 e 2 de
maio, em Silesia, na Polônia.

Dos Estados Unidos, os convocados para a competição seguirão para um camping previsto de aclimatação na cidade de
Rio Maior, em Portugal.
O camping em Chula Vista conta com a realização de
testes e avaliações promovidas pelo Laboratório Olímpico do COB nas áreas da bioquímica, fisiologia, biomecânica, entre outras, conforme
acordado previamente com
treinadores e atletas.
Viajaram nesta terça-feira:
Lucas Carvalho (FECAM/ASSERCAM), Anderson Henriques (AABLU), Alexander Russo (Orcampi), João Henrique
Falcão Cabral (CT-Maranhão),
Tiffani Marinho (Orcampi),
Tabata Vitorino de Carvalho
(AA Maringá) e Cristiane dos
Santos Silva (UCA). Seguiram
com o grupo os treinadores
Evandro Lazari e Leonardo Ribas, além da médica Débora
Borowik Reiss.

Matheus Ferreira mira pódio no WSK em Lonato
Manhã

Tarde
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Noite

A etapa de abertura do
WSK Euro Series será neste
final de semana em Lonato,
na Itália, e o brasiliense Matheus Ferreira busca mais um
pódio do WSK após um bom
início de temporada em
2021. O jovem piloto é um
dos destaques no WSK Super
Master Series e conquistou
dois pódios consecutivos na
categoria OK Junior, o que o
motiva para a etapa que começou na quarta-feira (7).
“Estou bem empolgado

para correr no WSK mais uma
vez. Estamos em uma excelente fase com os pódios em
Adria e La Conca e isso me
deixa muito motivado para
encarar mais esse desafio. É
sempre uma honra correr entre os melhores pilotos do
mundo no WSK e acredito
que temos todas as condições
de conquistar vitórias neste
ano, vamos trabalhar bastante,” diz Matheus, que é piloto
da Kart Republic.
Ferreira corre na Europa

desde 2019, ano em que chegou ao Velho Continente após
três temporadas de destaque no
Brasil. Matheus já participou
de torneios importantes como
WSK, Europeu de Kart e Mundial de Kart, conquistando diversos top-5 no WSK e no Europeu de Kart CIK-FIA.
O piloto brasiliense teve sua
temporada de 2020 na Europa
cancelada devido à pandemia,
mas conquistou o vice-campeonato brasileiro de kart, disputado no Speed Park, em Birigui

(SP). Matheus agora busca manter a evolução neste início de
temporada de olho nos desafios que terá no restante de 2021.
“Meu objetivo é ser melhor
a cada dia que passa e ter uma
sequência de finais de semana
com corridas é sempre uma
oportunidade para aprender ainda mais. O trabalho nunca para
e vamos com tudo para mais
uma competição. Tudo isso nos
fortalecerá lá na frente de
2021, quando ainda teremos
outros desafios, como o Mun-

dial de Kart no Brasil”, diz
Matheus, que também é o oitavo colocado na classificação da categoria OK Junior
no Super Master Series e buscará o top-5 na competição.
A etapa de abertura do
WSK Euro Series começou
na quarta-feira com os treinos livres e termina no domingo (11), quando as PréFinais da categoria OK Júnior serão disputadas às 07h40
(horário de Brasília) e a Final terá largada às 10h55.
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São Paulo cria o Bolsa do Povo com
investimento social de R$ 1 bilhão
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (7) o
Bolsa do Povo, que unificará os
programas sociais de São Paulo em um cadastro único com
aumento dos valores pagos e
ampliação da abrangência.
Maior programa social já anunciado pelo Governo de SP, o
Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até R$ 500 e poderá
beneficiar até 500 mil pessoas direta e indiretamente nos
645 municípios.
O Estado de SP prevê um investimento de R$ 1 bilhão no
programa, apenas no ano de

2021, como medida de enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica causada pela
pandemia.
“O Bolsa do Povo é o maior
programa social da história de
São Paulo. Ao lado do enfrentamento da pandemia, da preservação da vida, da obediência à
ciência, estamos também acompanhando o crescimento acelerado da pobreza, da vulnerabilidade, em São Paulo e no Brasil.
Um Governo responsável segue
dando atenção à Saúde e à vida,
mas também à proteção social”,
destacou Doria.
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CÂMARA (SÃO PAULO)
Pergunta da hora no Palácio Anchieta : como vão reagir cada
um dos vereadores da bancada cristã (católicos e protestantesevangélicos) em relação ao Supremo mexer no direito constitucional dos fiéis irem às igrejas e templos, respeitando todos os
cuidados contra Covid 19 ?
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Respeitando distanciamento social, pra não provocar aglomerações - ainda que numa festa de aniversário do nascimento - o
reeleito Bruno Covas (PSDB) comemorou discretamente ontem
seus 41 de idade, sendo pelo menos 20 anos militando na política, desde a juventude tucana ...
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Pergunta da hora no Palácio 9 de Julho : como vão reagir cada
um dos deputados da bancada cristã (católicos e protestantesevangélicos) em relação ao Supremo mexer no direito constitucional dos fiéis irem às igrejas e templos, respeitando todos os
cuidados contra Covid 19 ?
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Na 200ª ‘coletiva de imprensa’, Doria (PSDB ‘liberal de centro’) fez barba, cabelo e bigode. Lançou o programa ‘Bolsa do
Povo’, prometendo de 100 a 500 Reais pra famílias que podem
somar cerca de 2 milhões de membros. Nela, vai agregar todos
os demais programas que tão rolando ...
.
CONGRESSO (BRASIL)
Pergunta da hora na Câmara Federal : como vão reagir cada
um dos deputados das bancadas cristãs (católicas e protestantesevangélicas) em relação ao Supremo mexer no direito constitucional dos fiéis irem às igrejas e templos, respeitando todos os
cuidados contra Covid 19 ?
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Bolsonaro jantou ontem com vários dos grandes empresários
que querem vender pra ele o mesmo que venderam - e cobraram
com juros etc. - do Collor, do FHC, do Lula, da Dilma e do Temer
: ampliar seus lobbys e fazerem as reformas (Tributária) sempre
a favor dos seus setores
.
PARTIDOS (BRASIL)
Pergunta da hora aos donos do PSB: Joaquim Barbosa, que
antecipou aposentadoria do Supremo, depois de ter condenado
Zé Dirceu (caso ‘mensalão’) vai aceitar usá-lo como pretenso
candidato Presidencial 2022, preparando vendê-lo como vice numa
chapa com Lula (dono do PT) ?
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada diariamente na imprensa (São Paulo - Brasil) desde
1993. Via Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi se
tornando referência da liberdade possível. Twitter @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
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sociais para R$ 1 bilhão já em
2021”, pontuou Vice-Governador Rodrigo Garcia.
O Bolsa do Povo vai reunir
programas sociais estaduais já
existentes, abrangendo sete
eixos diferentes. São eles:
Bolsa Trabalho (Emprego),
Bolsa Renda Cidadã (Assistência Social), Bolsa Aluguel
Social (Habitação), Bolsa Talento Esportivo (Incentivo),
Bolsa Auxílio Via Rápida
(Qualificação Profissional),
Ação Jovem e contratação de
mães e pais nas escolas (Educação), além da contratação

de agentes de apoio na Saúde.
Um dos carros-chefes do
Bolsa do Povo é a contratação
de 20 mil pais e mães de alunos
das escolas públicas para trabalhar em jornadas de até quatro
horas diárias, junto com capacitação, e uma remuneração de R$
500/mês dentro do sistema de
ensino estadual. O objetivo é
criar oportunidade de trabalho e
renda com envolvimento da comunidade na manutenção e administração das escolas.
Com a aprovação do Bolsa do
Povo, o Governo de SP irá ainda
ampliar os valores dos benefíci-

os atuais de dois programas já
existentes, passando de R$ 80
para R$ 100. O aumento será
para o Ação Jovem, voltado para
estudantes de 15 a 24 anos para
que permaneçam nos estudos, e
o Renda Cidadã que atende pessoas de baixa renda.
Ações futuras
O Bolsa do Povo terá a gestão unificada na Secretaria de
Governo. O Governo estuda a
ampliação de outros valores e
criação de novas ações que atendam as demandas emergenciais
da população de baixa renda.

Após 21 dias, SP volta a ter ocupação
de leitos de UTI abaixo de 90%
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O projeto de lei que institui
o Bolsa do Povo foi enviado na
quarta-feira, à Assembleia Legislativa em regime de urgência para que as ações de assistência social e transferência de
renda ajudem no combate às
dificuldades emergenciais
causadas pela pandemia.
“Num momento de pandemia, em que todos sofrem também do ponto de vista econômico, o Governo de SP amplia os
seus programas sociais e os unifica através do Bolsa do Povo.
Nós estamos ampliando os valores investidos nos programas
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A taxa de ocupação de leitos
de unidades de terapia intensiva
(UTI) para tratamento da covid19 voltou na quarta-feira, (7) a
ficar abaixo dos 90% no estado
de São Paulo. Atualmente, ela
está em 89,8%, a taxa mais baixa registrada nos últimos 21
dias, segundo informou o secretário estadual da Saúde, Jean
Gorinchteyn. Na terça-feira, (6),
essa taxa estava em 90,7%.
Apesar dessa pequena redução, as autoridades da saúde avaliam que o número ainda é alto e
está em patamar elevado e não
significa controle sobre a pandemia. Há, no momento, 12.941
pessoas internadas em leitos de
UTI e 16.171 em enfermaria.
A redução na taxa de ocupação pode significar que as restrições anunciadas pelo governo
no início deste mês estão começando a surtir efeito em todo o
estado.
“Apesar de tudo que nós temos visto, estamos colhendo
frutos daquilo que foi feito na
fase vermelha, na fase emergencial, e temos hoje 89,8% [de taxa
de ocupação], depois de 21 dias
em que estávamos com taxas de
ocupação superiores a 90%,”,

disse Gorinchteyn.
“Lembrando que, na semana
passada, ainda tínhamos taxa de
ocupação extremamente elevada, beirando 92,5%. Os internados também têm um simbolismo importante. Hoje, temos
12.941, mas tínhamos mais de
13,5 mil pessoas internadas na
semana passada, mostrando claramente a redução no número
daqueles que internam. Lembrando que o dado de internação
mostra o momento atual da pandemia”, ressaltou o secretário.
Desde o dia 6 de março, todo
o estado de São Paulo está na
Fase 1-vermelha do Plano São
Paulo, onde somente serviços
considerados essenciais podem
funcionar. Mas como a taxa de
isolamento não estava crescendo a níveis considerados satisfatórios, o governo decidiu endurecer ainda mais as restrições.
Desde o dia 15 de março entrou em funcionamento em todo
o estado a fase emergencial, com
medidas ainda mais restritivas.
As aulas da rede pública foram
suspensas, jogos de futebol paralisados e cultos e celebrações
religiosas coletivas foram proibidos. Foi estabelecido ainda um

toque de recolher das 20h às 5h.
A medida, que pretende reduzir
a circulação do vírus e evitar uma
sobrecarga nos hospitais, fica
em vigor até o dia 11 de abril.
Internações
Na semana passada, que corresponde à 13ª Semana Epidemiológica (entre os dias 28 de março e 3 de abril), o estado apresentou média móvel de 15.672
novos casos da covid-19 por dia,
uma queda de 2,4% em relação
à semana anterior, que havia sido
a mais alta da pandemia, com o
registro de 16.062 novos casos
por dia. Foi a primeira vez, desde fevereiro, que o estado apresentou queda no número de novos casos.
Também foi registrada queda de 5,4% no número de internações. Na 13ª Semana Epidemiológica foi registrada média
móvel de 3,2 mil internações por
dia, contra 3.381 registradas na
semana anterior, que também
havia sido a mais alta desde o
início da pandemia.
Já os óbitos, registro que
demora mais a cair, teve um aumento de 15,5% na semana passada, com média móvel de 715

mortes por dia, maior registro já
observado desde o início da pandemia.
Segundo o secretário de Saúde, essa queda no número de internações vem sendo observada
também nos registros desta semana. Entre domingo (4) e hoje,
a redução de internações já é de
21,9% em comparação ao mesmo período da semana passada.
Como esses números ainda
estão altos, o governo paulista
estuda manter as restrições no
estado. O anúncio, no entanto, só
deve ser feito na próxima sextafeira (9).
“O Centro de Contingência
está discutindo a situação. Felizmente conseguimos uma desaceleração. Já há indicadores de
melhora, pequena, mas é uma
melhora que deve prosseguir nas
próximas semanas. E estamos
discutindo a necessidade de ampliação da fase emergencial ou
não. Isso será feito até sexta-feira. É bem provável que continuemos com os níveis de restrição
que temos hoje por mais algum
tempo”, disse Paulo Menezes,
coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em
São Paulo. (Agência Brasil)

Idosos a partir de 67 anos serão
vacinados em 14 de abril em SP
Idosos com 67 anos de idade e que vivem no estado de São
Paulo vão ser vacinados contra
a covid-19 a partir do dia 14 de
abril. Já os idosos do estado
com idade de 65 anos e 66 anos
vão ser vacinados a partir do dia
21 de abril. A informação foi
dada na quarta-feira, (7) pelo
governo paulista.
A expectativa do governo é
vacinar 350 mil pessoas com

67 anos e outras 760 mil pessoas com idades entre 65 e 66
anos.
A campanha de vacinação
contra a covid-19 teve início no
dia 17 de janeiro em São Paulo,
com a aplicação de doses em
profissionais da área da saúde,
indígenas e quilombolas. No início de fevereiro, as doses começaram a ser aplicadas em idosos.
Esta semana, teve início a vaci-

nação de agentes de segurança
pública e, no dia 12 de abril, começa a vacinação de professores com idade acima de 47 anos.
Segundo o Vacinômetro, mais
de 7 milhões de doses da vacina
já foram aplicadas no estado,
sendo mais de 1,8 milhão delas
em segunda dose.
Pré-cadastro
Para ser atendido mais rapi-

damente, o governo recomenda fazer o pré-cadastro no site
Vacina Já, que diminui o tempo de espera no momento da
vacinação. O pré-cadastro
não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão se vacinar
normalmente, informando
seus dados presencialmente
no momento da vacinação.
(Agência Brasil)

FAB realiza campanha em parceria
com a Fundação Pró-Sangue
Diante da situação crítica dos
estoques de sangue, acentuada
pela pandemia do novo coronavírus, a Força Aérea Brasileira –
FAB se solidarizou novamente
com a Pró-Sangue para alavancar o número de doações em
benefício da Fundação.
No dia 31 de março, o Hos-

pital de Força Aérea de São Paulo (HFASP) recebeu em sua sede
o serviço de coleta externa da
Pró-Sangue. A ação faz parte da
campanha nacional Bora Doar
Sangue, organizada pela Secretaria-Executiva do Programa Pátria
Voluntária em parceria com o
Ministério da Saúde, com o apoio

do Ministério da Defesa.
A coleta externa realizada pela
Pró-Sangue foi um sucesso. Sob
a coordenação do chefe da Seção
de Hemoterapia do HFASP, Maj.
QOMED Rafael Collet, e com a
autorização do Cel. Med Alexandre de Araújo Melo, diretor do
HFASP, o evento reuniu 118 can-

didatos em um único dia de doação, preenchendo todas as vagas
disponibilizadas aos candidatos.
Diante dos resultados obtidos, a FAB repetirá a ação e realizará uma segunda coleta no
Parque de Material Aeronáutico
de São Paulo – PAMA-SP, no
próximo dia 08.

Governo de São Paulo garante a distribuição
de mais de 1,2 milhão de cestas básicas
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (7) a
doação de 500 mil cestas básicas por empresas integrantes do Comitê Empresarial Solidário. Essas cestas se somam
às 740 mil já adquiridas pelo
Governo do Estado, totalizando assim 1,2 milhão de unidades que serão entregues até
julho deste ano. As doações
serão destinadas ao combate
da insegurança alimentar das
famílias em situação de pobreza
e extrema pobreza.
“Apenas um Governo com
credibilidade consegue uma doação deste tamanho, desta ordem. São R$ 35 milhões em doações em dinheiro e em cestas
do alimento solidário. Não é
apenas ter popularidade, pra isso

você precisa ter credibilidade.
Belíssimo exemplo humanitário
que o Estado de São Paulo da
através da livre iniciativa “, disse João Doria.
Cada cesta custa em média
R$70,00 e sustenta uma família
de até cinco pessoas durante três
semanas dentro do padrão internacional de qualidade e de segurança alimentar. Na primeira
onda da pandemia, o Governo já
havia se mobilizado e distribuído mais de 1,5 milhão de cestas
básicas pelo Programa Alimento Solidário.
Desde a criação do Comitê
Solidário foram arrecadados
mais de R$1,9 bilhão em doações para a saúde e proteção social, destinados à compra de cestas básicas, produtos de higiene,

vacina, entre outros itens para
assistir famílias em vulnerabilidade social no território paulista, além de doações diversas feitas pelo Fundo Social para mais
de 1.400 instituições, beneficiando mais de um milhão de pessoas no Estado.
Outras iniciativas
No dia 31 de março a Secretaria de Desenvolvimento Social com a participação da Secretaria de Comunicação lançou a
campanha “Vacina Contra a
Fome”, ação que convida cada
pessoa apta a se vacinar contra
Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível nos municípios participantes. Atualmente já aderiram a iniciativa 434
cidades. O objetivo da campanha

é beneficiar famílias carentes e
com déficit nutricional durante
o enfrentamento da pandemia do
coronavírus.
O Programa Viva Leite foi
ampliado para reforçar a nutrição de 21 mil idosos residentes
de abrigos institucionais. Além
disso, os 59 restaurantes da rede
Bom Prato serviram mais de
33,8 milhões de refeições, desde o início da pandemia, em
embalagens descartáveis e para
retirada, sendo 730 mil gratuitamente para a população em
situação de rua cadastrada pelos municípios. Além disso, o
programa ampliou a oferta de
refeições em 60%, passando a
servir café da manhã, almoço e
jantar, inclusive aos finais de
semana e feriados.
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Pouco mais de um terço dos
contribuintes enviou declaração do IR
A menos de um mês para o
fim do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física, pouco mais de um
terço dos contribuintes acertou
as contas com o Leão. Até as 11h
da quarta-feira (7), 11.236.017
contribuintes entregaram o documento. Isso equivale a 34,4%
do previsto para este ano.
O balanço foi divulgado no
início da tarde da quarta-feira,
pela Receita Federal.
O prazo de entrega começou
em 1º de março e irá até as
23h50min59s de 30 de abril. Na
terça-feira (6), o Senado aprovou projeto de lei que propõe
adiar a data limite para 31 de julho, por causa do agravamento da
pandemia da covid-19. O texto,
no entanto, voltará à Câmara dos
Deputados para ser votado novamente por ter sofrido mudanças.
Neste ano, o Fisco espera re-

ceber até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações.
O programa para computador
está disponível na página da Receita Federal na internet. Quem
perder o prazo de envio terá de
pagar multa de R$ 165,74 ou 1%
do imposto devido, prevalecendo o maior valor.
A entrega é obrigatória para
quem recebeu acima de R$
28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020. Isso equivale a um
salário acima de R$ 1.903,98, incluído o décimo terceiro.
Também deverá entregar a
declaração quem tenha recebido
rendimentos isentos acima de
R$ 40 mil em 2020, quem tenha
obtido ganho de capital na venda
de bens ou realizou operações
de qualquer tipo na Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio
acima de R$ 300 mil até 31 de

dezembro do ano passado e quem
optou pela isenção de imposto
de venda de um imóvel residencial para a compra de um outro
imóvel em até 180 dias.
Restituição
Pelas estimativas da Receita
Federal, 60% das declarações
terão restituição de imposto,
21% não terão imposto a pagar
nem a restituir e 19% terão imposto a pagar.
Assim como no ano passado,
serão pagos cinco lotes de restituição. Os reembolsos serão
distribuídos nas seguintes datas:
31 de maio (primeiro lote), 30
de junho (segundo lote), 30 de
julho (terceiro lote), 31 de agosto (quarto lote) e 30 de setembro (quinto lote).
Novidades
As regras para a entrega da

declaração do Imposto de
Renda foram divulgadas na semana passada pela Receita.
Entre as principais novidades,
está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial
de quem recebeu mais de R$
22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a criação
de três campos na ficha “Bens
e direitos” para o contribuinte informar criptomoedas e
outros ativos eletrônicos.
O prazo para as empresas,
os bancos e as demais instituições financeiras e os planos de
saúde fornecerem os comprovantes de rendimentos acabou
em 26 de fevereiro. O contribuinte também deve juntar recibos, no caso de aluguéis, de
pensões, de prestações de serviços, e notas fiscais, usadas
para comprovar deduções.
(Agencia Brasil)

Governo federal arrecada R$ 3,3 bi
com leilão de 22 aeroportos
Em leilão realizado na quarta-feira (7) na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), foram concedidos 22 aeroportos em 12
estados, arrecadando-se R$ 3,3
bilhões em outorgas. A concorrência foi feita pela Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac)
em três blocos: Norte, Sul e
Central.
A Companhia de Participações em Concessões, parte do
grupo CCR, arrematou o bloco
Sul, por R$ 2,1 bilhões, e o lote
Central, por R$ 754 milhões. Os

lances representam, respectivamente, ágio de 1.534% e 9.156%
em relação aos lances mínimos.
A VinciAirports ficou com o bloco Norte, pagando R$ 420 milhões, um ágio de 777% sobre o
preço mínimo estipulado.
Os blocos
Estão no bloco Norte os aeroportos de Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC),
Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga
(AM), Tefé (AM) e Boa Vista
(RR). O lance mínimo havia sido

estipulado em 47,9 milhões.
No bloco Sul foram concedidos os terminais de Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR),
Navegantes (SC), Londrina
(PR), Joinville (SC), Bacacheri (PR), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS). O
valor mínimo para esse lote
era de R$ 130,2 bilhões.
O bloco Central é composto pelos aeroportos de
Goiânia (GO), São Luís (MA),
Teresina (PI), Palmas (TO),
Petrolina (PE) e Imperatriz

(MA). O lance mínimo era de
R$ 8,1 milhões.
O Ministério da Infraestrutura espera que os terminais, por
onde circulam cerca de 24 milhões de passageiros por ano,
recebam aproximadamente R$
6,1 bilhões em investimentos.
Devem, segundo o ministério,
ser investidos R$ 2,85 bilhões
no bloco Sul, R$ 1,8 bilhão no
Central e R$ 1,4 bilhão no Norte. Os contratos de concessão
tem validade de 30 anos. (Agencia Brasil)

Poupança tem maior retirada
líquida em março em quatro anos
Pelo terceiro mês seguido,
a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros registrou retirada líquida de recursos. Em março, os investidores
retiraram R$ 5,83 bilhões a
mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou
na quarta-feira (7) o Banco
Central (BC).
A retirada líquida é a maior
registrada para meses de março desde 2017, quando os investidores tinham sacado R$ 5
bilhões a mais do que tinham
depositado. Em março do ano
passado, os brasileiros tinham
depositado R$ 12,57 bilhões a
mais do que tinham retirado da
caderneta.
Com o desempenho de março, a poupança acumula retirada líquida de R$ 27,54 bilhões
nos três primeiros meses do
ano. Essa é a maior retirada acumulada para o primeiro trimes-

tre desde o início da série histórica, em 1995.
Neste ano, o fim do auxílio
emergencial intensificou a retirada. Ao longo de oito meses
em 2020, a Caixa Econômica
Federal depositou o benefício
em contas poupança digitais,
que acumulavam rendimentos
se não movimentados. Com o
fim do programa, beneficiários
que eventualmente conseguiram acumular recursos nas contas poupança passaram a sacar
o dinheiro.
A expectativa é que a poupança passe a registrar captações líquidas a partir de abril,
com o retorno do auxílio emergencial. A primeira parcela do
benefício, no valor de R$ 150 a
R$ 375, está sendo paga ao longo deste mês.
No ano passado, a poupança
tinha captado R$ 166,31 bilhões
em recursos, o maior valor anu-

al da série histórica. Além do
depósito do auxílio emergencial nas contas poupança digitais,
a instabilidade no mercado de
títulos públicos nas fases mais
agudas da pandemia de covid-19
atraiu o interesse na poupança,
mesmo com a aplicação rendendo menos que a inflação.
Rendimento
Com rendimento de 70% da
Taxa Selic (juros básicos da
economia), a poupança rendeu
apenas 1,69% nos 12 meses
terminados em março, segundo o Banco Central. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo-15 (IPCA-15), considerado prévia da inflação, atingiu 5,52%. O IPCA cheio de
março será divulgado na próxima sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

A perda de rendimento da
poupança está atrelada a dois fatores. O primeiro são os juros
baixos. Atualmente a taxa Selic
(juros básicos da economia)
está em 2,75% ao ano, depois de
passar oito meses em 2% ao ano,
no menor nível da história. O
segundo foi a alta nos preços dos
alimentos e do dólar, que impacta a inflação desde o segundo
semestre do ano passado.
Para este ano, o boletim Focus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Banco Central, prevê inflação oficial de 4,81% pelo IPCA. Com
a atual fórmula, a poupança renderia pouco menos de 2% este
ano, caso a Selic permaneça em
2,75% durante todo o ano. O
rendimento pode ser um pouco
maior caso o Banco Central aumente a taxa Selic nas próximas
reuniões do Comitê de Política Monetária. (Agencia Brasil)

BC busca regra para gerenciar risco
social em instituições financeiras
O Banco Central iniciou na
quarta-feira (7) uma consulta
pública, com o objetivo de coletar sugestões para o aprimoramento das regras de gerenciamento de riscos social, ambiental e climáticos aplicáveis ao
Sistema Financeiro Nacional. A
consulta ficará aberta no site da
autoridade monetária pelo prazo de 60 dias.
De acordo com o BC, essa
regulamentação que está sendo
colocada em consulta é prudencial. Não se trata de uma regra obrigatória ou procedimental, mas
algo voltado às instituições para
que riscos desse tipo se estabeleçam entre os riscos que já existem e são gerenciados tradicionalmente, de forma a se definir um
normativo único que inclui aspectos envolvendo questões sociais,
ambientais e climáticas.
“Entendemos que o BC precisa aprimorar o que já vinha fazendo na área sustentável e também lançar a base para ações futuras. A nova dimensão da agen-

da institucional do BC nasceu
com o objetivo de responder a
mais um conjunto de transformações estruturais na economia,
a emergência de novos riscos
socioambientais para a autoridade monetária e a novas demandas da sociedade”, explica a diretora de assuntos Internacionais
e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Fernanda Nechio.
Segundo ela, eventos climáticos, por exemplo, sempre vêm
acompanhados de alterações das
principais variáveis econômicas
dentro do horizonte que é considerado relevante para a política monetária, o que pode acabar
por implicar em riscos para o
sistema financeiro.
“Questões sociais e ambientais, bem como seus efeitos sobre entes regulados, também trazem riscos para a estabilidade do
sistema financeiro nacional. Assim, para correspondermos aos
nossos objetivos determinados
por lei, devemos nos preparar e
responder adequadamente a es-

sas mudanças estruturais da economia, considerando riscos ambientais e climáticos em nossa
economia e no sistema financeiro”, argumentou.
De acordo com o diretor de
Regulação do BC, Otávio Damaso, a iniciativa do banco abrange
duas dimensões complementares. A primeira é a difusão da
responsabilidade social, ambiental e climática no âmbito da
instituição financeira, que é a
própria construção da política de
responsabilidade social, ambiental e climática.
“Com isso, a proposta visa
estimular as instituições financeiras a aperfeiçoarem essa política, de forma a implementar
ações positivas na condução de
negócios e produtos, bem como
na relação com clientes, comunidade e demais partes interessadas”, disse o diretor.
A segunda dimensão citada
por Damaso “é a do próprio gerenciamento dos riscos social,
ambiental e climático. Isso tem

importância grande no próprio
gerenciamento das possíveis
perdas que podem decorrer desses riscos”, acrescentou.
O diretor lembrou que, em
março, o BC lançou uma consulta similar, voltada ao crédito rural. “Essa proposta tem vários
avanços. Primeiro, na verificação de conformidade das alterações de crédito rural, relacionado a questões socioambientais e
climáticas. A segunda é a definição de critério de sustentabilidade para as operações de crédito rural”.
“Em terceiro é a sinalização
de operações de crédito rural
que apresente risco socioambiental. Nesse aspecto, gostaria de
mencionar que no aperfeiçoamento do bureau de crédito rural verde existe ampla integração
com dele com outras bases de
dados governamentais relacionados à questão de sustentabilidade, o que dá maior integridade às informações que estão lá
dentro”. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Índia registra recorde
de casos de covid-19
A segunda onda de infecções pelo novo coronavírus na Índia
continua a crescer. O país registrou recorde de 115.736 casos
novos na quarta-feira (7), com aumento de 13 vezes em dois
meses, o que aumenta a pressão para o governo ampliar sua campanha de vacinação.
O governo federal indiano pede que os estados decidam restrições regionais para controlar a disseminação do vírus, mas
por enquanto se recusa a impor um lockdown nacional porque o
último de 2020 devastou sua economia.
O número total de casos, desde a primeira infecção registrada na Índia pouco mais de um ano atrás, está em 12,8 milhões, o
que faz dela o terceiro país mais atingido do mundo, atrás dos
Estados Unidos (EUA) e do Brasil.
As mortes aumentaram em 630 – a maior cifra em quatro
dias – e chegaram a 166.177, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
O aumento diário de novos casos atingiu 100 mil duas vezes
nesta semana. O único outro país a registrar cifras como essa
são os EUA.
As infecções diárias da Índia também ultrapassam o pico da
primeira onda da epidemia, observada em setembro. No início
de fevereiro, o país relatou 8.635 casos, uma baixa de muitos
meses.
Como a segunda onda está ganhando força, as autoridades de
muitos estados – incluindo Maharashtra, o mais atingido – determinaram novas restrições regionais para conter o vírus, com
variantes que se tornam mais infecciosas. (Agencia Brasil)

Covid-19: um terço dos
sobreviventes tem distúrbios,
mostra estudo
Estudo com mais de 230 mil pacientes, a maioria deles norte-americanos, mostrou que um, em cada três sobreviventes da
covid-19, foi diagnosticado com distúrbio cerebral ou psiquiátrico dentro de seis meses, indicando que a pandemia pode levar
a uma onda de problemas mentais e neurológicos, afirmaram cientistas na terça-feira (6).
Os pesquisadores que conduziram a análise disseram que não
está claro como o vírus está ligado a condições psiquiátricas
como a ansiedade e a depressão, mas que esses são os diagnósticos mais comuns entre os 14 distúrbios que foram considerados.
Casos de derrame, demência e outros distúrbios neurológicos após a covid-19 são mais raros, segundo os pesquisadores,
mas ainda assim são significativos, especialmente em pacientes
que tiveram quadros graves da doença.
“Nossos resultados indicam que doenças cerebrais e distúrbios psiquiátricos são mais comuns após a covid-19 do que após
a gripe ou outras infecções respiratórias”, disse Max Taquet, psiquiatra da Universidade britânica de Oxford, um dos coautores
do trabalho.
O estudo não pôde determinar os mecanismos biológicos ou
psicológicos envolvidos, afirmou Taquet, mas pesquisas urgentes são necessárias para identificá-los “com uma visão para prevenir e tratá-los”.
Especialistas de saúde estão cada vez mais preocupados com
evidências de riscos mais altos de distúrbios neurológicos e mentais entre sobreviventes da covid-19. Um estudo anterior, feito
pelos mesmos pesquisadores, concluiu no ano passado que 20%
dos sobreviventes da covid-19 foram diagnosticados com algum
problema psiquiátrico dentro de um período de três meses.
O novo estudo, publicado na revista Lancet Psychiatry, analisou registros de saúde de 236.379 pacientes, a maioria nos Estados Unidos, e concluiu que 34% deles foram diagnosticados com
doenças psiquiátricas ou neurológicas em seis meses.
Os distúrbios são significativamente mais comuns em pacientes da covid-19 do que em grupos de comparação com pessoas que se recuperaram da gripe ou de outras infecções respiratórias no mesmo período de tempo, disseram os cientistas, sugerindo que a covid-19 tenha impacto específico.
A ansiedade, com 17%, e distúrbios de humor, com 14%, são
os mais comuns, e não parecem estar relacionados ao fato de a
infecção ter sido leve ou grave no paciente.
Entre os que foram internados em unidades de tratamento
intensivo com quadro grave de covid-19, no entanto, 7% apresentaram derrame dentro de seis meses, e cerca de 2% foram
diagnosticados com demência.
“Embora os riscos individuais para a maioria dos distúrbios
tenha sido pequeno, o efeito por toda a população pode ser substancial”, disse Paul Harrison, professor de psiquiatria de Oxford
que também participou do estudo. (Agencia Brasil)

IGP-DI tem inflação de 2,17%
em março, diz FGV
O Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna
(IGP-DI), indicador nacional
calculado pela Fundação Getulio Va rgas (FGV), registrou inflação de 2,17% em
março deste ano. A taxa é
inferior à observada em fevereiro deste ano (2,71%), mas
superior à apurada em março de
2020 (1,64%).
Com o resultado de março,
o IGP-DI acumula taxas de inflação de 7,99% no ano e de
30,63% em 12 meses.
A queda da taxa de fevereiro para março foi puxada pelos preços no atacado e na
construção. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, passou de 3,40% em fevereiro

para 2,59% em março. O Índice Nacional de Custo da Construção caiu de 1,89% para
1,30% em março.
Por outro lado, o Índice de
Preços ao Consumidor, que
mede o varejo, subiu de 0,59%
em fevereiro, para 1% em março. (Agencia Brasil)
INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A.
CNPJ 60.637.238/0001-54

COMUNICADO AO MERCADO

Tendo recebido do acionista abaixo qualiﬁcado o comunicado abaixo, estamos providenciando conforme o Art.
12 da Instrução CVM, 358. “COMUNICADO AO MERCADO - Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12,
caput, da Instrução CVM nº358, de 3.1.2002, conforme
alterada, REYNALDO STEIN NETO, CPF 347.883.75885, domiciliado em Ribeirão Preto - SP, Brasil, vem pelo
presente informar que aumentou a participação em ações
preferenciais(‘Ações PN”) de emissão da Industrias J B
Duarte AS, companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº60.637.238/0001-54. Possuo 175.000 Ações PN da
Companhia, correspondentes a 5,22% dessa espécie 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 derivativos
referenciados em tais ações detidos. 06 de abril de 2021.
Reynaldo Stein Neto”. Edison Cordaro - Diretor de
Relações com Investidores.
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União pagou R$ 354,6 milhões
de dívidas de estados em março
O Tesouro Nacional pagou,
em março, R$ 354,6 milhões
em dívidas atrasadas de estados.
Desse total, a maior parte, R$
173,4 milhões, é relativa a atrasos de pagamentos do estado do
Rio de Janeiro. Em seguida, vieram o pagamento de débitos de
R$ 81,17 milhões de Minas Gerais e de R$ 74,06 milhões de
Goiás.
A União também cobriu dívidas de R$ 14,87 milhões do
Amapá e de R$ 11,18 milhões
do Rio Grande do Norte.
Os dados estão no Relatório
de Garantias Honradas pela
União em Operações de Crédito, divulgado na quarta-feira (7)
pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são execu-

tadas pelo governo federal quando um estado ou município fica
inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o
Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o
ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros.
Nos três primeiros meses do
ano, a União quitou R$ 2,04 bilhões de dívidas em atraso de
entes subnacionais. Desse total,
R$ 1,139 bilhão coube a Minas
Gerais; R$ 420,1 milhões a Goiás; R$ 403,47 milhões ao Rio de
Janeiro; R$ 47,76 milhões ao
Amapá e R$ 34,62 milhões ao
Rio Grande do Norte.
O número de estados com
dívidas em atraso cobertas pelo
Tesouro diminuiu de 15 para

Dólar sobe para R$ 5,64
após dois dias de queda
Num dia de volatilidade no
mercado financeiro, o dólar
subiu depois de duas quedas
consecutivas, influenciado
pelo cenário doméstico e pelo
mercado internacional. A bolsa oscilou bastante ao longo
das negociações, mas encerrou
com pequena alta.
O dólar comercial fechou a
quarta-feira (7) vendido a R$
5,643, com alta de R$ 0,044
(+0,78%). A divisa operou em
queda durante a manhã, chegando a R$ 5,55 na mínima do dia,
por volta das 11h45. À tarde, no
entanto, a cotação inverteu o
movimento e passou a subir.
No mercado de ações, o índice Ibovespa fechou aos
117.624 pontos, com alta de
0,11%. O indicador alternou

ganhos e perdas ao longo do
dia, até firmar a alta perto do
fim da sessão. O volume de
negociações, no entanto, foi
baixo e atingiu R$ 28,6 bilhões,
abaixo da média diária de R$
39,2 bilhões observado em
março.
No exterior, o dólar começou a subir durante a tarde, num
movimento de aversão a riscos
que prejudica países emergentes, como o Brasil. No mercado doméstico, as negociações
foram afetadas pelas articulações em torno dos vetos ao
Orçamento Geral da União de
2021 e por tensões em torno
da política de preços da Petrobras, após o anúncio de aumento de 39% no preço do gás natural. (Agencia Brasil)

Nova Lei de Segurança
Nacional está entre as
prioridades do Congresso
Os presidentes do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
afirmaram na quarta-feira (7)
que a apreciação de uma nova
legislação que para substituir a
Lei de Segurança Nacional
(LSN) está entre as prioridades
das duas casas. O tema foi debatido hoje no seminário A Lei de
Segurança Nacional e sua Aplicação após a Constituição de
1988. Além dos parlamentares,
o debate promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) teve a participação do presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
Felipe Santa Cruz, e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Roberto Barroso.
Em suas falas, tanto Pacheco quanto Lira atribuíram a urgência de apreciação de propostas de combate à pandemia de
covid-19 ao fato de um texto
sobre o assunto ainda não ter
sido pautado no Congresso. Entretanto, no caso da Câmara dos
Deputados, Lira adiantou que a
partir da próxima semana a pauta de votação da Casa voltará a
ser mista e não mais exclusivamente com temas ligados ao
novo coronavírus.
Especificamente sobre a proposta mais avançada na Câmara
sobre o tema, o projeto de lei
(PL 6764/02), batizado de nova
Lei de Estado Democrático de
Direito, o presidente da Casa
disse que vai debater na reunião
de líderes desta quinta-feira (8)
o requerimento de urgência para
analisar matéria, na próxima semana, no plenário da Casa.
“Esse debate é prioridade
para a Câmara. Já temos um grupo formado, sob coordenação da
deputada Margarete Coelho (PP
- PI), que já conversou com partidos. Já tem um estudo muito
próximo de uma realidade, de
como vai se comportar essas alterações”, garantiu Lira acrescentando que a ideia é inserir a
proposta no Código Penal.
Para o presidente do Senado,
a saúde pública na pandemia, o
desenvolvimento social em razão da miserabilidade de boa parte da população e garantia do
Estado Democrático de Direito
são os três grandes temas nacionais hoje.
Pacheco defendeu um novo
ordenamento jurídico, compatível com a Constituição Federal,
que seja um instrumento a ser
utilizado no Estado Democrático de Direito. “Não me parece
de fato que a Lei de Segurança

Nacional tenha esse condão,
embora eu considere que não
seja adequado desvalidar toda a
lei enquanto não há uma substituição por outra mais moderna,
compatível com as normas
constitucionais de 1988”, alertou. Na avaliação do senador, a
revogação por completo da norma pode ser um risco, inclusive
ao Estado Democrático de Direito por não haver instrumentos aptos para conter movimentos que visam atentar contra a democracia.
Para o ministro Barroso, ao
longo do tempo, a Lei de Segurança Nacional foi ganhando versões conflitantes. “Esta lei que
está em vigor tem inconstitucionalidades variadas, foi feita
para outro mundo, ainda em épocas de Guerra Fria”, criticou.
Para o ministro, a última versão
da lei, feita à época do regime
militar (1964-1985), remete à
ameaça que o uso arbitrário dessa mesma legislação representa
à democracia. “Não podemos
negar o que aconteceu. Nós todos sabemos o que aconteceu, e
muitos o sofreram na pele”, lembrou. Para o ministro, a nova lei
deverá trazer a tipificação de
“crime de golpe de Estado”.
Recentemente, diversos episódios de uso da LSN motivaram
um debate sobre eventuais excessos na aplicação de uma lei
editada em épocas de supressão
de direitos civis. Em março deste ano, quatro ações foram protocoladas no Supremo Tribunal
Federal (STF), todas questionam
se a legislação, que nasceu ainda no fim da ditadura, seria ou
não compatível com a Constituição de 1988.
A lei tem sido usada tanto
contra críticos do governo de
Jair Bolsonaro quanto em investigações de ataques ao STF e ao
Congresso, como os inquéritos
dos atos antidemocráticos e das
fake news em tramitação no STF.
As ações protocoladas pelo
PTB e pelo PSDB defendem que
a legislação seja completamente
suspensa. Já a ação do PSB e uma
outra conjunta do PSOL, PT e PC
do B pedem que apenas parte da
lei perca a validade e que parte
dos artigos tenha suas aplicações
limitadas pela Suprema Corte.
A Advocacia-Geral da União
defende junto ao STF que a norma atual é constitucional e pede
que as ações com objetivo de
anular a lei sejam rejeitadas pela
Corte. Sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, ainda não há
data para o julgamento das
ações. (Agencia Brasil)

cinco. No fim de 2020, além dos
cinco estados acima, Mato
Grosso, Roraima, Piauí, Bahia,
Pernambuco, Mato Grosso do
Sul, Paraíba, São Paulo, Tocantins e Maranhão tiveram garantias honradas pela União.
Em relação aos municípios,
o Tesouro não cobriu débitos
atrasados de prefeituras neste
ano. No ano passado, a União honrou R$ 66,23 milhões de garantias de oito municípios, dos quais
duas capitais, Natal e Goiânia. As
demais prefeituras que receberam
ajuda do Tesouro foram Chapecó
(SC), Cachoeirinha (RS), Belford
Roxo (RJ), Novo Hamburgo (RS),
Rio Grande (RS) e São Bernar-

do do Campo (SP).
As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos entes federados – como receitas dos
fundos de participação e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dentre outros. Sobre as obrigações
em atraso incidem juros, mora
e outros custos operacionais referentes ao período entre o vencimento da dívida e a efetiva
honra dos valores pela União.
Nos últimos três anos, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) impediram a execução das contragarantias de vários estados em dificuldade fi-

nanceira. Com a adesão do estado do Rio de Janeiro ao pacote de recuperação fiscal, no fim
de 2017, o estado pôde contratar novas operações de crédito
com garantia da União, mesmo
estando inadimplente. Algumas
contragarantias de Minas Gerais
também não estão sendo executadas por causa de liminares concedidas pelo STF.
No início da pandemia da covid-19, o STF concedeu liminar
para suspender a execução de garantias em diversos estados. No
fim de dezembro, o ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar mantendo
o Rio de Janeiro no regime de

recuperação fiscal.
O socorro aos estados e aos
municípios afetados pela pandemia suspendeu o pagamento de
dívidas dos governos locais com
a União no total de R$ 35,35 bilhões de junho a dezembro do ano
passado. O pacote também permitiu a renegociação de débitos
de prefeituras e de governos estaduais com bancos públicos e
organismos internacionais no total de R$ 24,71 bilhões. No entanto, a lei só foi sancionada
no fim de maio de 2020, o que
pressionou o Tesouro a honrar as garantias dos entes locais nesse período. (Agencia
Brasil)

Brasil registra 3.829 mortes e 92.625
infectados em 24 horas pela Covid-19
O Brasil superou 340 mil
mortes em função da covid-19.
Com 3.829 mortes registradas
em 24 horas, o país chegou a
340.776 vidas perdidas para a
pandemia do novo coronavírus.
Ainda há 3.589 mortes em
investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que
o diagnóstico sobre a causa só
sai após o óbito do paciente.

Já o total de pessoas infectadas desde fevereiro de 2020
subiu para 13.193.205. Entre
ontem e hoje, foram confirmados 92.625 novos diagnósticos
positivos.
O número de pessoas recuperadas subiu para 11.664.158.
Já a quantidade de pacientes com
casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, fi-

cou em 1.288.271.
O ranking de estados com
mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (79.443),
Rio de Janeiro (38.282), Minas
Gerais (25.303), Rio Grande do
Sul (21.261) e Paraná (18.118).
Já as Unidades da Federação
com menos óbitos são Acre
(1.318), Amapá (1.356), Roraima (1.367), Tocantins (2.157) e

Sergipe (3.668).
Vacinação
Até o início da noite de
quarta-feira, haviam sido distribuídas 43,3 milhões de doses
de vacinas. Deste total, foram
aplicadas 23,5 milhões de doses, sendo 18,3 milhões da 1ª
dose e 5,2 milhões da 2ª dose.
(Agencia Brasil)

Câmara aprova criação de programa
emergencial para setor de eventos
O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na quartafeira (7) o projeto de lei que cria
o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
(Perse). O projeto prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o
Fisco federal, além de medidas
para compensar a perda de receita em razão da pandemia de covid-19. A matéria segue para sanção presidencial.
“Como nós sabemos, foi o
primeiro setor que parou no país
e, sem dúvida, será o último a ser
retomado, o setor mais prejudicado no país, que afeta inclusive
diversos outros, como os de serviço, limpeza, segurança, som,
iluminação. E nós precisamos,

como legisladores, atuar para
garantir a sobrevivência do setor”, afirmou a relatora, deputada Renata Abreu (Podemos-SP).
Poderão aderir ao programa
empresas de hotelaria em geral;
cinemas; casas de eventos; casas noturnas; casas de espetáculos e empresas que realizem
ou comercializem congressos,
feiras, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral e
eventos esportivos, sociais,
promocionais ou culturais,
além de entidades sem fins
lucrativos. A relatora incluiu no
texto aprovado buffets sociais e
infantis como pertencentes ao
setor de eventos.
O texto prevê alíquota zero

do PIS/Pasep, da Cofins e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por 60 meses e a extensão, até 31 de dezembro de 2021, do Programa
Emergencial de Acesso a Crédito (Peac) para as empresas do
setor.
A regra geral prevê desconto de até 70% sobre o valor total da dívida e até 145 meses para
pagar, exceto os débitos previdenciários, para os quais a Constituição limita o parcelamento
em 60 meses. Podem ser parcelados débitos com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Para custear os benefícios
dados ao setor de eventos, o projeto destina, além dos recursos

orçamentários e do Tesouro Nacional alocados, 3% do dinheiro arrecadado com as loterias
administradas pela Caixa Econômica Federal e com a Lotex.
Os deputados aprovaram a
inclusão feita no texto pelos senadores da criação de indenização para as empresas de eventos
que tiveram perda superior a
50% do faturamento entre 2019
e 2020, limitada ao valor global
de R$ 2,5 bilhões. O valor a receber por empresa será definido em regulamento e calculado
com base no pagamento da folha de salários entre 20 de março de 2020 e o fim da emergência decorrente da pandemia, a
ser definido pelo Ministério da
Saúde. (Agencia Brasil)

CoronaVac é efetiva contra variante
brasileira da covid-19
A vacina CoronaVac, imunizante fabricado pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac, é 50% eficiente contra a variante P.1 da covid-19, que
surgiu em Manaus e que já predomina em diversos estados do país.
A efetividade em prevenir o adoecimento foi confirmada 14 dias
após a aplicação da primeira dose.
O estudo foi feito com
67.718 trabalhadores da área da
saúde de Manaus e foi divulgado na quarta-feira (7) pelo grupo Vebra Covid-19, que reúne
pesquisadores de instituições
nacionais e internacionais, secretarias estaduais de Saúde do

Amazonas e de São Paulo e as
secretarias municipais de Saúde
de Manaus e São Paulo, apoiado
pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).
A pesquisa ainda não avaliou
a efetividade após a aplicação da
segunda dose, o que vai ser coletado agora, nas próximas semanas. “Na análise interina, a
efetividade da CoronaVac foi de
50% na prevenção da doença sintomática pela covid-19”, diz o
relatório do estudo preliminar.
“Esses resultados são encorajadores porque a CoronaVac
continua sendo efetiva na redução do risco de doença sintomá-

tica em um cenário com maior
que 50% de prevalência da P.1”,
diz o estudo. “Esses achados apoiam o uso contínuo dessa vacina
no Brasil e em outros países com
a circulação da mesma variante”,
disseram os pesquisadores.
Para o diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas, as pesquisas de campo estão comprovando a eficiência da vacina, assim como foi determinada a eficácia pelos estudos clínicos. “Se
após a primeira dose a eficácia
é 50%, espera-se que após a segunda dose esse percentual suba
substancialmente”, disse Covas,
citando outro estudo, feito no

Chile, onde a CoronaVac também
está sendo aplicada na população, que aponta uma diminuição
na internação e nos óbitos de
pessoas com mais de 70 anos.
A CoronaVac é uma vacina
composta de vírus inativado, o
que significa que ela possui todas as partes do vírus. Isso pode
gerar uma resposta imune mais
abrangente em relação ao que
ocorre com outras vacinas que utilizam somente uma parte da proteína Spike (proteína utilizada pelo
coronavírus para infectar as células). A vacina é aplicada em duas
doses, com intervalo entre 14 e
28 dias. (Agencia Brasil)
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QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2021

Jornal O DIA SP

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A

CNPJ: 60.730.645/0001-01 - NIRE: 353.000.58861
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Atendendo as disposições legais e estatutárias ora vigentes, submetemos a apreciação de V.S.as., as demonstrações financeiras, Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - Exercício 2020
referente ao exercício encerrado em 31/12/2020. A diretoria permanece a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atividades operacionais
31/12/2020 31/12/2019
Lucro liquido
1.753.768,02 3.533.707,88
Balanço Patrimonial Comparativo de 2020 e 2019
416.201,04 594.572,91
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019 (+) Depreciações
12.946.672,40 16.017.455,28 Variações: aumento ou diminuição;
Circulante
13.596.043,31 27.862.225,44 Circulante
(1.071.280,47) (506.473,20)
651.590,97 2.129.113,67 Duplicatas a receber
Caixa
988,80
2.332,71 Fornecedores
11.934.216,11
Medições
a
faturar
255.409,53
4.956.409,27 5.677.409,77
Bancos
3.859,53 236.130,03 Credores diversos
822.781,74 (208.596,82)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.873.181,49 3.117.729,85 Impostos a recuperar
Aplicações financeiras
578.342,42 165.326,30 Provisões
(79.341,39)
8.381,13
diversas
696.885,36 647.004,80 Cauções contratuais
Clientes
3.562.528,50 2.491.248,03 Obrigações tributárias
(68.230,69) (52.286,50)
1.545.564,19 2.570.804,59 Depositos judiciais
Medições a faturar
1.873.215,69 2.128.625,22 Emprestimos e financiamentos
(18.976,83) (11.929,54)
3.223.041,12 1.875.392,60 Despesas do prox. Exercício
(430.029,68) (1.795.575,36)
Cauções contratuais
452.731,48 373.390,09 Não circulante
12.314.373,92 13.248.742,43 Devedores diversos
(1.477.522,70) (668.218,76)
Depositos judiciais
560.113,65 491.882,96 Emprestimos e financiamentos
2.147.986,24 2.147.986,24 Fornecedores
Credores
diversos
(721.000,50)
(1.011.548,41)
4.470.099,61 4.470.099,61
Devedores diversos
2.714.351,74 2.284.322,06 Obrigações tributárias
(1.244.548,36) 240.488,72
324.549,60 324.549,60 Obrig.Trabalhista e previdenciarias
Impostos a recuperar
590.005,13 1.412.786,87 Provisões para demandas judiciais
49.880,56 (441.058,02)
1.666.092,05 2.600.460,56 Provisões diversas
Despesas do proximo exercício
30.906,37
11.929,54 Partes relacionadas
1.347.648,52 673.661,28
3.705.646,42 3.705.646,42 Emprestimos e financiamentos
Imoveis destinados a venda
3.229.000,00 18.264.251,63 Outras provisões
(1.025.240,40) 1.637.644,96
Patrimonio liquido
31.734.111,31 35.945.841,29 Obrigações tributárias
Não circulante
43.399.114,32 37.349.813,56 Capital
(934.368,51) (191.424,17)
social
10.400.000,00 10.400.000,00 Passivo não circulante
Realizavel a longo prazo
18.692.544,09 27.282.682,37 Reserva de capital
(9.872.604,03) (13.176.506,88)
9.231.858,33 9.231.858,33 Ajuste exercício anterior
Imoveis
destinados
a
venda
(15.035.251,63)
Investimentos
3.982.810,51 3.982.810,51 Reservas de lucros
10.348.484,96 12.780.275,08
Imobilizado liquido
20.723.759,72 6.084.320,68 Lucro do exercício
1.753.768,02 3.533.707,88 Caixa liquido consumido nas
(27.332.705,78) 559.055,33
56.995.157,63 65.212.039,00 atividades operacionais
Total ativo
56.995.157,63 65.212.039,00 Total do passivo
Investimentos
Demonstração do Resultado do Exercício
Ajustes
do
imobilizado
destinado
a
venda
14.223.238,00
Receita operacional bruta
31/12/2020 31/12/2019 Depreciação
(416.201,04) (594.572,91) Caixa liquido atividades investimentos 14.223.238,00
Prestação de serviços
18.076.874,08 25.605.123,45 Receitas (despesas) financeiras
(297.689,72) (469.778,78)
(-)Abatimentos
(76,65)
(3.075,70) Outras receitas
1.533.364,04 2.234.607,46 Financiamentos
em emprestimos e financiamentos (934.368,51) (191.424,17)
(-)Imposto sobre faturamento
(2.080.234,56) (3.031.539,05) Lucro operacional
2.091.673,21 3.909.247,13 Variação
liquido atividades financiamento 13.288.869,49 (191.424,17)
Receita operacional líquida
2.091.673,21 3.909.247,13 Caixa
15.996.562,87 22.570.508,70 Lucro antes da contribuição social
liquido das disponibilidades
179.401,71 367.631,16
(95.798,43) (127.259,38) Aumento
(-)Custo dos serv.Prestados
(8.931.876,26) (13.161.046,31) (-) Provisão p/ contribuição social
Saldo inicial das disponibilidades
403.789,04
36.157,88
1.995.874,78 3.781.987,75 Saldo
Lucro bruto
7.064.686,61 9.409.462,39 Lucro antes do imposto de renda
final das disponibilidades
583.190,75 403.789,04
(242.106,76) (248.279,87)
Despesas administrativas
(5.670.498,63) (6.393.700,08) (-) Provisão para imposto de renda
179.401,71 367.631,16
1.753.768,02 3.533.707,88 Acrescimo nas disponibilidades
Impostos e taxas
(121.988,05) (276.770,95) Lucro / prejuizo do exercício
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido para o ano de 2020
As presentes demonstrações financeiras são de responsabilidade da admiCapital Integralizado Reserva de Capital Reservas de Lucros
Total nistração e estão apresentadas em conformidade com as praticas contábeis
Saldos em 31/12/2018
10.400.000,00
9.231.858,33
25.160.836,38 44.792.694,71
Ajuste credor exercicios anteriores
(12.380.561,30) (12.380.561,30) adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as disposições da lei
Prejuizo liquido exercício 2019
3.533.707,88
3.533.707,88 das sociedades por ações (Lei 11638/2007) e pronunciamentos emitidos
Saldos em 31/12/2019
10.400.000,00
9.231.858,33
16.313.982,96 35.945.841,29 pelo CPC, aprovados pelo CFC. 3-) Principais critérios contábeis: a) O
Ajuste credor exercicios anteriores
(5.965.498,00) (5.965.498,00) Resultado é apurado pelo regime de competência; b) Os Ativos realizáveis e
Lucro liquido exercício 2020
1.753.768,02
1.753.768,02 os Passivos Exigíveis com prazo de um ano foram classificados como circuSaldos em 31/12/2020
10.400.000,00
9.231.858,33
12.102.252,98 31.734.111,31 lantes; c) As Depreciações foram calculadas com base nas taxas admitidas
pela legislação fiscal; d) A Provisão do Imposto de Renda e da Contribuição
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício Encerrado em 31/12/2020
1-) Contexto Operacional: EPT Engenharia e Pesquisa Tecnológicas S.A. é visão de obras, projetos, sondagens geológicas, contenções, aterro armado, Social classificados no Passivo não Circulante foram calculadas sobre paruma sociedade anonima de capital fechado, com sede em Osasco, a socie- etc. 2-) Declaração de Conformidade: as demonstrações financeiras foram celas de lucros não recebidos de contratos com empresas publicas, os quais
dade tem por objeto a prestação de serviços de engenharia consultiva em elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no brasil e as foram diferidos através de ajustes no Lalur nos termos do artigo 408 RIR/99;
diversas áreas vinculadas a construção civil, destacando-se: o controle tec- normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais 4-) Capital social: o capital social de R$ 10.400.000,00 é constituído de
nológico de obras rodoviárias, industriais, saneamento,fiscalização e super- abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as 13.000.000 de ações nominais no valor de R$ 0,80 cada.
Jonas Francisco Correa Duarte - Diretor Executivo
Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial
Gerson Ferreira da Silva - Contador CRC 1-SP 218.131/O-1
As demonstrações financeiras foram auditadas pela empresa MB Auditores Independentes SS e encontra-se a disposição dos acionistas na nossa sede.

Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.(“Companhia”), a ser realizada, em primeira convocação, no
dia 23 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1755, box 11 YOUWORK, Jardim Paulistano, CEP: 01452-0001, a ﬁm
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) exame, discussão e aprovação do
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; e (iii) eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) 5ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, de série
única, pela Companhia, para distribuição privada no Brasil, no valor total de R$ 10.000.000,00 (“5ª Emissão”);
(ii) celebração do Acordo de Investimentos e de Acionistas da Companhia, cujo objeto é a conversão da totalidade
das debêntures da 5ª Emissão em Ações Preferenciais Classe B ou em Ações Ordinárias da Companhia, até a
proporção de 14,90% do capital social da Companhia (“Acordo de Investimento”); (iii) criação de capital autorizado
da Companhia referente à emissão das Ações Preferenciais Classe B ou Ações Ordinárias decorrentes da eventual
conversão da totalidade das debêntures da Escritura da 5ª Emissão em Ações Preferenciais Classe B ou Ações
Ordinárias e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iv) ﬁxação do prazo de 30
dias para o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia para subscrever, na proporção de
participação que cada um detêm no capital social da Companhia, a emissão de debêntures conversíveis em ações,
nos mesmos termos e condições previstos na 5ª Emissão; (v) autorização para que a Diretoria da Companhia
assine a escritura da 5ª Emissão (“Escritura”) e pratique todos e quaisquer atos que se ﬁzerem necessários à
formalização e efetivação das deliberações previstas nos itens acima, incluindo, mas não se limitando a, negociar
e ﬁrmar quaisquer instrumentos, contratos, aditamentos, Acordo de Investimento e documentos relacionados à
5ª Emissão e Escritura da Companhia; e (vi) outras matérias de interesse da Companhia.
São Paulo, 7 de abril de 2021
Conselho de Administração

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em AGO que
será realizada no dia 30/04/2021, em 1ª convocação às 11h e em 2ª às 11h30min, na sede social da Companhia,
situada na R. Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (i) apreciar o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e
o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) fixar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021; e (iv) outros assuntos
de interesse dos acionistas presentes e da Companhia. SP, 6/04/2021. Alberto Alfredo Arellano García Presidente do Conselho de Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.
(06, 07, 08/04/2021)

ISEC SECURITIZADORA S.A. - COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 61ª série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A
(“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”), e os representantes
da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada,
em primeira convocação, em 27 de abril de 2021, às 14:00 horas, de modo exclusivamente digital conforme disposições
da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams (“Teams”),
a ser enviado o link para conexão gerado pela Emissora, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou
“Securitizadora”), 2 (duas) horas antes da reunião, a ﬁm de, deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO
DIA: (i) Aprovar ou não, o pedido formulado pela Devedora, para concessão de um período de carência de 6 (seis) meses (“Período
de Carência”) no pagamento de amortização dos CRI, a partir de abril /2021 (inclusive) até setembro/2021 (inclusive), sendo que
os juros continuarão sendo pagos normalmente, bem como o alongamento dos pagamentos da amortização; (ii) Em caso de
aprovação do item (i) acima, aprovar o novo ﬂuxo de amortização e de juros dos CRI, previsto no Anexo I ao Termo de Securitização,
bem como o novo ﬂuxo de amortização e de juros previstos no Anexo II da Cédula de Crédito Imobiliário (“CCI”), emitida em 05 de
dezembro de 2019, de modo que a data de vencimento ﬁnal dos CRI e da CCI, passará a ser 20 de junho de 2024 (“Novo Vencimento
Final dos CRI e CCI”); (iii) A autorização ou não para a prorrogação de prazo para o enquadramento da Razão Mínima de Garantia,
visto que, a Securitizadora identiﬁcou que não haverá o seu respectivo enquadramento no mês de Abril/2021, considerando que,
em caso da não autorização para prorrogação, a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário Nº
FP_TPA_0512/19 (“CCB”), e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 8.1. item (e) da referida CCB; (iv) A decretação
ou não do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário Nº FP_TPA_0512/19, e consequentemente dos CRI, nos termos
da cláusula 8.1. item (q), em razão da Securitizadora, ter identiﬁcado que não estão sendo direcionados os recursos decorrentes da
comercialização das unidades autônomas do Empreendimento Alvo, conforme assim previsto na referida CCB e na Cessão Fiduciária;
e, (v) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens acima. Quórum: O quórum de aprovação desta
assembleia em primeira convocação e em segunda convocação é de 90% dos CRI em circulação, nos termos do item 16.9.1.
Tendo em vista que a assembleia será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares de
CRI que apresentem, por e-mail, para assembleias@vortx.com.br ou agenteﬁduciario@vortx.com.br e gestao@isecbrasil.com.
br ou juridico@isecbrasil.com.br, e apresentem todos os documentos de representação para a participação na assembleia (vide
abaixo exemplos de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada investidor e os endereços
eletrônicos correspondentes para envio do link de acesso para a participação na assembleia. Exemplo de documentos
de representação: procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de
identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser
apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Demais informações
e orientações acerca da presente Assembleia encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.
com.br, juntamente com o presente edital de convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.
São Paulo, 06 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.
Sequoia Logística e Transportes S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE 35.300.501.497
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 05/04/2021, às 11h00, na sede
Presença, quórum e convocação: Dispensada a convocação, presença da. Mesa: Gregory Louis Reider (“Presidente”) e Manuella Vasconcelos
Falcão (“Secretária”). Deliberações: Aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem: - realização da Oferta
Restrita, de acordo com os principais termos e condições abaixo descritos: (i) a Oferta Restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”),
o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley”) e o Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com
o Coordenador Líder, o Santander, o Itaú BBA e o Morgan Stanley, os “Coordenadores da Oferta”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 476, do Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários (“Código ANBIMA”) e demais disposições legais aplicáveis, observado o disposto no Regulamento do
Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente) e no Ofício Circular nº 87/2014-DP,
emitido pela B3 em 28/11/2014 (“Ofício 87/2014”) e nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta
Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da Sequoia Logística e Transportes S.A.”, a ser celebrado entre os Coordenadores da
Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores (“Contrato de Colocação”); (ii) simultaneamente, no âmbito da Oferta Restrita, serão realizados
esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, Santander Investment Securities Inc., pelo Itaú BBA USA Securities,
Inc. e pelo Morgan Stanley & Co LLC. e outras instituições financeiras internacionais (em conjunto “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos
Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados
nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em
operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo
do Securities Act; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (non-U.S. persons), nos termos
do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores
pertencentes às alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29/09/2014, e pela Resolução da CVM n° 13, de
18/11/2020, ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro
de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços
de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do “Placement Facilitation
Agreement”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação
Internacional”); (iii) até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), inclusive, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada, poderá, a critério do Acionista Vendedor Investidor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em
até 35% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 9.431 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista
Vendedor Investidor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação (conforme definido abaixo) (“Ações Adicionais”);
(iv) a Oferta Restrita será realizada exclusivamente: (1) no caso da Oferta Restrita Primária, para os titulares de participação acionária verificada
nas posições em custódia na Central Depositária de Ativos da B3 e na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela escrituração e
custódia das ações ordinárias de emissão da Companhia: (a) ao final do dia 05/04/2021, e (b) ao final do dia 12/04/2021, que desejarem exercer
seu Direito de Prioridade; (2) Investidores Estrangeiros; e (3) investidores profissionais, conforme definidos pelo artigo 9º-A da Instrução da CVM nº
539, de 13/11/2013, conforme alterada, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (“Investidores Institucionais Locais” e, em conjunto com
Investidores Estrangeiros, “Investidores Profissionais”); (v) o preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções
de investimento junto a Investidores Institucionais Locais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, e no exterior, junto aos Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação
Internacional, e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia (“Procedimento de Bookbuilding” e “Preço por Ação”, respectivamente),
sendo que: (1) nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério de determinação do Preço
por Ação é justificada, na medida em que o preço das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido, tendo como parâmetros: (i) as indicações
de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações objeto da Oferta Restrita coletadas junto a
Investidores Institucionais Locais por meio do Procedimento de Bookbuilding; e (ii) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na
B3; e, portanto, não haverá diluição injustificada dos acionistas da Companhia; e (2) o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia
no âmbito da Oferta Restrita Primária, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, bem como a verificação e homologação do
aumento de capital, serão aprovados em reunião deste Conselho de Administração a ser realizada após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding; (vi) não será admitida, para fins da Oferta Restrita Primária, a cessão, total ou parcial, dos Direitos de Prioridade dos Acionistas entre
os próprios Acionistas, conforme procedimentos a serem descritos no Fato Relevante de lançamento da Oferta Restrita; (vii) não será admitida a
distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita e não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia; e (viii) os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita Primária serão destinados a (i) investir na expansão inorgânica, por meio
de aquisições de sociedades no Brasil, que atuam nos segmentos Logística, Transporte e/ou tecnologia; e (ii) investimentos em automação logística
e novas tecnologias. - exclusão do direito de preferência dos Acionistas na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita
Primária, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e do artigo 6º, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, sendo
que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia. - concessão do Direito de Prioridade,
de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476 e assegurar a participação dos Acionistas na Oferta Restrita Primária
para subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita Primária. - Ratificar os atos que a Diretoria da
Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima. - Autorizar os membros da Diretoria da Companhia
a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima, incluindo,
mas não se limitando, a representar a Companhia perante a CVM, a B3 e a ANBIMA, conforme se faça necessário, podendo, para tanto, praticar
ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados,
documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização das deliberações acima. Encerramento: Nada mais.
Embu das Artes, 05 de abril de 2021. Manuella Vasconcelos Falcão - Secretária.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por José Carlos Mendes Fernandes, foi lhe
apresentado, para registro, a escritura de 25 de fevereiro de 2.021, do 11º Tabelião de
Notas da Capital-SP (livro 5759/fls. 083/087), pela qual JOSÉ CARLOS MENDES
FERNANDES, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade, RG
nº 2.143.357-SSP/SP, CPF nº 006.950.688-49, residente e domiciliado na Avenida
Jacutinga nº 220, apartamento nº 212, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo
com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade
com a Lei 6.015/73, os imóveis consistentes em um apartamento duplex de cobertura
nº 212, localizado no 21º andar e cobertura com a área real privativa de 253,21450m²,
área real comum de 119,46790m², área real total de 372,68240m², correspondendo-lhe
a fração ideal de 3,324594% do terreno e demais coisas do condomínio e o coeficiente
de proporcionalidade de 0,03324594; a vaga quadrupla tipo C nº Q212, constituída
pelos boxes nºs 04, 08, 12 e 13, da garagem localizada no 1º subsolo, e armário tipo B
nº A212, constituído pelos armários nºs A212-4 e A212-13, localizado no 1º subsolo, do
Edifício Itaipava, situado na Avenida Jacutinga nº 220, em Indianópolis – 24º Subdistrito,
respectivamente, registrados sob os n°s 08, 06 e 06 nas matrículas n°s 115.152,
115.172 e 115.214, em data de 22 de janeiro de 2021, neste Registro. Pelo presente
edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra
a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 05 de abril de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1009619-86.2014.8.26.0020. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Maria do Céu Oliveira, que
também assina Maria do Céu Oliveira do Nascimento
(CPF 104.603.808-77), que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo
marca Chevrolet, tipo Classic Life, cor prata, ano/
modelo 2007/2008, placa DQS3017, chassi
8AGSA19908R150378, apreendido em 30.08.2015,
haja vista o inadimplemento do contrato de
financiamento nº 30410-455383752. Encontrandose a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para que, no prazo
de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias
deste edital. 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 04
de dezembro de 2020.
08 e 09.04

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Página 5

Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
01 ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo/SP. Edital de Leilões Eletrônicos
de Bem Imóvel e para Intimação dos executados Milena Rachel de Queiroz, Espólio de Wagner Serafim
de Queiroz, na pessoa de Milena Rachel de Queiroz; da Caixa Econômica Federal - CEF, na(s) pessoa(s) de
seu(s) representante(s) legal(ais); da Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, do(s) exequente(s)
Condomínio Edifício Natascha, na pessoa do(a) Síndico(a), expedido nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação Sumária de Cobrança de
Condomínios promovida porCondomínio Edifício Natascha, processo nº 0115025-93.2007.8.26.0009. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, MM Juiz de
Direito da 01ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber que por meio do sistema gestor de
leilões eletrônicos Casa Reis Leilões levará às hastas públicas o(s) bem(ns) ao final descrito(s). Os leilões judiciais estão hospedados em
www.casareisleiloesonline.com.br. O 1º. (Primeiro) Leilãoterá início dia 12 (doze) de Abril de 2021, 13:00:00 horase término dia 14 (catorze) de Abril de
2021, 13:00:00 horas,oportunidade em que o Bem Imóvel será entreguea quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso
não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 14 (catorze) de Abril de 2021, 13:01:00 horas e término dia 05 (cinco) de Maio de 2021, 13:00:00
horas,ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 60% (sessenta por cento)do valor da avaliação
atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil(art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). Das Condições de Oferta.O Bem Imóvel será
ofertado para arrematação emlote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas
mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao
cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade
existente.O Pagamento do Preço da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento)
à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser
encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. AComissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob
pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição
judicial. Bem Ofertado: 01 (um) Apartamento nº 31, localizado no 3º andar do Condomínio Edifício Natascha, situado áAv, Zelina, nº 363, fundos para a rua Marechal
Malet, no 26º Subdistrito -Vila Prudente, com a área privativa de 68,91m², a área comum de 21, 41m², a área de garagem de 26,69m², correspondente a 1 espaço
individual para estacionamento de 1 automóvel de passeio, em local indeterminado, sujeito a manobrista, no 1º ou 2º subsolo do edifício, a área total de 117,01m² e
a fração ideal do terreno e coisas comuns de 1,15829685%.. Matrícula nº 124.891 do 06º CRI/SP. Inscrição Municipal nº: 044.091.0046-7. A Matrícula do Imóvel
indica que o imóvel foi havido por Wagner Serafim de Queiroz (CPF 055.459.058-12), enquanto solteiro (R. 03); hipoteca em favor de Caixa Econômica FederalCEF (CNPJ 00.360.305/0001-94) (R. 04 eAv. 05); penhora oriunda do Cumprimento de Sentença nº 0101128-32.2006.8.26.0009 da 1ª Vara Cível do Foro Regional
de Pinheiros/SPpromovida por Condomínio Edifício Natascha (Av. 06); e penhora oriunda do Cumprimento de Sentença nº 0015044-33.2003.8.26.0009 da 1ª Vara
Cível do Foro Regional de Pinheiros/SPpromovida por Condomínio Edifício Natascha (Av. 07); a penhora executada não foi levada a registro / averbação. O r.
despacho de 18 de novembro de 2019 foi expresso ao determinar:“Fls. 628/645. Anoto a atualização dos valores reservados em favor da Caixa Econômica Federal”..
Posse.O executado permanece no exercício direto da posse do bem.. Débitos Tributários.Conforme as pesquisas realizadas em outubro/2020 e no dia 03 de
fevereiro de 2021, sobre o imóvel pesam débitos de IPTU no valor de R$ 34.711,08 relativos aos exercícios de 2000 a 2003, 2006 até 2009, 2013 e 2016.Havia R$
2.671,00 referentes a 2020. E R$ 294,30 de 2021. O r. despacho de 14 de setembro de 2018 foi expresso ao determinar que “Anote-se o crédito tributário informado
em favor da municipalidade, ficando o mesmo reservado na hipótese de arrematação do imóvel”. Débitos de Condomínio. Trata-se de Cumprimento de Sentença
proferida em ação da cobrança de cotas condominiais e respectivos encargos da unidade 31 do condomínio autor. Aos 26 de Maio de 2008, a r. Sentença de fls.
62/63 reconheceu a revelia do executado e houve bem por julgar“procedente a ação para condenar Wagner Serafim de Queiroz ao pagamento do valor descrito na
inicial, bem como as parcelas vencidas e vincendas, corrigidos e acrescido de juros de 1% ao mês , contados a partir da citação.”. Não houve recurso face a citada
r. sentença. Em 29 de junho de 2018 ofereceu demonstrativo a apontar débito total no valor de R$ 403.371,56. Às fls. 707, em 29 de outubro 2020, o Sr. Contador Judicial
apontou que crédito executado atingia então o valor de R$ 685.690,83, considerada a conta anterior de fls. 656. Em 21 de dezembro de 2020 os patronos do exequente
informaram ao leiloeiro de que “Considerando que infelizmente o débito condominial é superior ao valor da avaliação atual do imóvel devedor e diante da real
possibilidade de inexistirem pessoas interessadas em arrematá-lo face o inegável saldo negativo a ser suportado pelo eventual pretendente, o Condomínio após
exauridos estudos quanto a tal situação, entendeu por bem, que é melhor se receber alguma quantia que abata a dívida, do que simplesmente deixar que a mesma
perdure, ocasionando uma situação que claramente não será resolvida por qualquer interessado em adquiri-lo. Desse modo, coloca-se um ponto final na demanda,
visto que nas condições em que se encontra apenas acarretará a constante desvalorização do imóvel, sem quaisquer perspectivas de resolução do problema. Diante
de tais esclarecimentos, os interessados ficarão isentos de qualquer responsabilidade referente ao débito condominial remanescente até a data da imissão da posse,
desde que o leilão tenha se concretizado perfeito e acabado.” Avaliação Original: R$ 443.050,00 em jan/2018. Avaliação Atualizada: R$ 504.883,41 em jan/2021.
Crédito Executado. Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em ação da cobrança de cotas condominiais e respectivos encargos da unidade 31 do
condomínio autor. Aos 26 de Maio de 2008, a r. Sentença de fls. 62/63 reconheceu a revelia do executado e houve bem por julgar “procedente a ação para condenar
Wagner Serafim de Queiroz ao pagamento do valor descrito na inicial, bem como as parcelas vencidas e vincendas, corrigidos e acrescido de juros de 1% ao mês
, contados a partir da citação.”. Não houve recurso face a citada r. sentença. Em 29 de junho de 2018 ofereceu demonstrativo a apontar débito total no valor de R$
403.371,56. Às fls. 707, em 29 de outubro 2020, o Sr. Contador Judicial apontou que crédito executado atingia então o valor de R$ 685.690,83, considerada a conta
anterior de fls. 656..Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo
130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os artigos
1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório
entenda pertinentes e cabíveis.Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/
2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda),
em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo (Resp.
185656-DF, 3ª.T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo.Por analogia, sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do
edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda),
em remuneração aos serviços até então executados. Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento.Informações Finais. A r. decisão
proferida em 23 de janeiro de 2020 determino que “no edital conste expressamente que eventuais débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação
judicial deverão ser suportados pelo arrematante.” Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da
propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e
averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na
posse. Intimações.Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Milena
Rachel de Queiroz , ; de Espólio de Wagner Serafim de Queiroz na pessoa de Milena Rachel de Queiroz; Caixa Econômica Federal - CEF, na(s) pessoa(s) de
seu(s) representante(s) legal(ais), a Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Condomínio
Edifício Natascha , na pessoa do(a) Síndico(a).E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
03 de Fevereiro de 2021. Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
Paulo Henrique Ribeiro Garcia - Juiz de Direito

Azaleia Participações S.A. –

CNPJ/ME nº 34.530.986/0001-23
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
2020
2019
2020
2019 Atividades Operacionais
Ativo
40.090.176,03D 25.709.038,15D Receita Líquida
0,00
0,00 Outros recebimentos(pagamento) líquidos
(279,55)
Circulante
323,26D
102,80D Lucro Bruto
0,00
0,00
(279,55)
Caixa
103,80D
102,80D Despesas com Vendas
(4.929,84)
0,00 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Caixa Geral
102,80D
102,80D Propaganda e Publicidade
(4.929,84)
0,00 Atividades de Investimento
(219,45)
Caixa
102,80D
102,80D Despesas Administrativas
(65.412,02)
0,00 Aquisição de ações/cotas
Banco com movimento
1,00D
0,00 Pro Labore
(52.250,00)
0,00 Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(219,45)
Banco com movimento
1,00D
0,00 INSS
(10.450,00)
0,00 Atividades de Financiamento
Aplicações financeiras
219,46D
0,00 Honorários Profissionais
(1.350,00)
0,00 Empréstimos tomados
500,00
Aplicações financeiras com rendimenCustas e Emolumentos
(1.122,02)
0,00
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos
500,00
tos pós fixados
219,46D
0,00 Licença de Uso
(240,00)
0,00
1,00
C.D.B.
219,46D
0,00 Despesas Tributárias
(385,05)
0,00 Aumento nas Disponibilidades
102,80
Não circulante
40.089.852,77D 25.708.935,35D Taxa de Fiscalização Municipal
(385,05)
0,00 Disponibilidades – no início do período
103,80
Investimentos
40.089.852,77D 25.708.935,35D Despesas Financeiras
(198.050,94)
0,00 Disponibilidades – no final do período
Investimentos
40.089.852,77D 25.708.935,35D Despesas Bancárias
(279,55)
0,00
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Controladas e coligadas – EquivalênDeságio em Investimentos
(197.771,39)
0,00 1. Contexto Operacional – A empresa tem por objeto social holdings de
cia patrimônial
40.089.852,77D 25.708.935,35D Receitas Financeiras
0,01
0,00 instituições não financeiras e aluguel de imóveis próprios. 2. Apresenta0,01
0,00 ção das Demonstrações Contábeis – As Demonstrações Contábeis foram
Passivo e patrimônio líquido
40.090.176,03C 25.709.038,15C Rendimento de Aplicações Financeiras
14.578.688,81 4.591.743,15 elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os princípios funCirculante
8.361,43C
0,00 Outras Receitas Operacionais
14.578.688,81 4.591.743,15 damentais da contabilidade, observando a legislação comercial e fiscal. 3.
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
1.619,75C
0,00 Receita de Equivalência Patrimonial
14.309.910,97 4.591.743,15 Sumário das Principais Práticas Contábeis – a) O resultado é apurado
Obrigações previdenciárias
1.619,75C
0,00 Resultado antes do IR e CSL
14.309.910,97 4.591.743,15 pelo regime de competência das receitas e despesas, tendo como forma
Obrigações previdenciárias
1.619,75C
0,00 Lucro Líquido do Exercício
Demonstração do Resultado Abrangente
Outras obrigações
6.741,68C
0,00
de tributação o Lucro Presumido; b) A empresa não possui imobilizados
14.309.910,97 em seus ativos; c) Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Contas a pagar
6.741,68C
0,00 Lucro Líquido do Exercício
0,00 estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando apliContas a pagar
6.741,68C
0,00 Outros Resultados Abrangentes
14.309.910,97 cáveis, pelos valores de juros e atualizações monetárias; d) Os passivos
Não circulante
62.865,48C
0,00 Resultado Abrangente Total do Exercício
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Emprestimos e financiamentos
62.865,48C
0,00
circulantes e exigíveis a longo prazo estão demonstrados por valores conheCapital Reali- Reservas
Outros débitos com sócios, adminiscidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes
zado Autorizado de Lucros
tradores e pessoas coligadas
62.865,48C
0,00
encargos e atualizações monetárias; 4. Capital Social – O capital social é
Capital Reserva
Reserva
Sócios
62.865,48C
0,00
de R$ 21.117.295,00, representado por 21.117.295 ações ordinárias nomiTotal nativas sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas
Social
Legal
de Lucros
Patrimônio líquido
40.018.949,12C 25.709.038,15C
Capital social subscrito
21.117.295,00C 21.117.295,00C Saldo em
e integralizadas.
21.117.295,00 229.587,16 4.362.155,99 25.709.038,15
Capital social
21.117.295,00C 21.117.295,00C 31/12/2019
João Hagop Nercessian
–
– 14.309.910,97 14.309.910,97
Capital social
21.117.295,00C 21.117.295,00C Resultado do Período
Diretor Geral
– 715.495,55 (715.495,55)
0,00
Reservas de lucros
18.901.654,12C 4.591.743,15C Reserva Legal
Paula Duarte Silveira
Reservas de lucros
18.901.654,12C 4.591.743,15C Saldo em
Contadora CRC-SP nº 1SP 176.292/O-2
Reservas de lucros
18.901.654,12C 4.591.743,15C 31/12/2020
21.117.295,00 945.082,71 17.956.571,41 40.018.949,12

ABC ² ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA
CNPJ/MF Nº 45.884.582/0001-54

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL, ELEIÇÃO DE DIRETORIA,
CONSELHO CONSULTIVO, CONSELHO FISCAL E BENFEITORES - Biênio 2021-2023
A Presidente da ABC ± Associação Brasileira de Cosmetologia, Sra. Vânia Rodrigues Leite e
Silva, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, faz saber a todos
os seus associados que realizar-se-á em 20 de abril de 2021, às 16:00, de forma virtual pelo
link abaixo e enviado por e-mail para todos seus associados, a Assembleia Geral Ordinária,
prevista no Capítulo IV do Estatuto, bem como ELEIÇÃO da Diretoria e Conselhos para o
Biênio 2021-2023. A Diretoria eleita tomará posse oficialmente no primeiro dia de maio de
2021.
A Assembleia Geral será regida pela seguinte pauta:
1. Eleição da Diretoria e Conselhos para o Biênio 2021-2023, tendo por candidata a chapa
única, JUNTOS PARA O CRESCIMENTO DA COSMETOLOGIA, com a respectiva
composição:
DIRETORIA:
Paulo Sergio Sevilha
Enilce Maurano Oetterer
Alberto Keidi Kurebayashi
João Alberto Hansen
Edison Takechi Nakayama
Ana Carolina H. Ribeiro Machado
Mara Augusto

Presidente
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro
Vice-Presidente Técnico
Vice-Presidente Regulatório
Diretor Administrativo/ Financeiro
Diretor Técnico
Diretor Regulatório

CONSELHO CONSULTIVO:
PRESIDENTE DOS CONSELHOS: Vânia Rodrigues Leite e Silva
Titulares/Efetivos: César Augusto Yamaguichi Tsukuda, Jadir Nunes, Maria Rita Pereira
Lemos de Resende, Ricardo Pedro, Silas Arandas Monteiro e Silva, Luciene Baptista Bastos.
BENFEITORES: Solabiá Biotecnologia Ltda. e Cosmotec International Especialidades
Cosméticas Ltda.
CONSELHO FISCAL:
Titulares/Efetivos: Antonio Celso da Silva, Joãosinho Angelo Di Domenico, Célio Takashi
Higuchi, Luiz Ricardo Marinello, Ricardo Azzini Gonçalves, Sebastião Donizetti Gonçalves.
BENFEITORES: Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. e AQIA Química Inovativa Ltda.
De acordo com o disposto Estatuto Social, serão aceitos votos eletrônicos e somente sócios
que estejam quites com suas contribuições têm direito a voto.
Link de acesso para a Assembleia Geral:
https://zoom.us/meeting/register/tJIkdOqrrjsiEt2OPH8ZijAmXOJ2c0apaEkK
E, para que todos os associados tomem conhecimento, é publicado o presente Edital.
São Paulo, 06 de abril de 2021.
Vânia Rodrigues Leite e Silva
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA ² ABC
Presidente 2019-2021
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066242-88.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara
Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Franco Bueno Cáceres, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a M.B. Gonzaga Pizzaria - Me, CNPJ 26.738.555/0001-29, na pessoa de seu representante legal e a Marcio Barbalho Gonzaga,
CPF 061.026.335-80, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 24.659,31
(07/2019), ref. ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 1.078.477. Estando os executados em local ignorado, foi deferida
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOª
MONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOª
NOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECEREMª
EMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQàENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORª
em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
JUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021
B 08 e 09/04
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(1*,1((5,1*'2%5$6,/6$ - CNPJ/MF nº 09.433.094/0001-67

Geru Sociedade de Crédito Direto S.A.

5(/$7Ð5,2'$$'0,1,675$d®2
Senhores Acionistas, 1. Contexto Operacional: A Engineering do Brasil é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada na cidade de São Paulo, fazendo parte do Grupo Engineering, com sede na Itália. A Engineering é uma companhia global de Tecnologia da Informação e Consultoria especializada em Transformação Digital. A partir do Digital Transformation,
do Business Integration, da TI Consulting e do Outsourcing, a Engineering transforma os processos de negócio das empresas em modelos operacionais alinhados com a Era Digital. No
mercado brasileiro, a base de clientes é representada por empresas de diversos segmentos, sendo os principais; Automotivo, Energia e utilidades, Metais e Minério, Soluções Fiscais e
Telecomunicação e Mídia. 2. Mensagem da Administração: O ano de 2020 nos colocou a prova, tanto em aspectos pessoais como profissionais, de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. Ainda é vivo na memória de muitos de nós esse sentimento de perplexidade que vivemos desde março, o que nos levou a adotar as medidas possíveis para garantir a
segurança da Empresa, para proteger nossos colaboradores, seus familiares e nossas conquistas. Esses dias ficarão para trás com o avanço da ciência na descoberta de diversas vacinas
e embora não tivéssemos atingidos nossas metas propostas em 2020, a empresa teve uma evolução e crescimento com uma solidez renovada, fato evidenciado por não temos parado
nem desacelerado em pesquisas, treinamentos, projetos e serviços aos nossos clientes. Fizemos uma grande adaptação à nossa forma de trabalhar de acordo com a necessidade que
o momento exigia, com rapidez e extrema eficácia, provando o profissionalismo, solidez e flexibilidade dos nossos profissionais, estrutura e processos. É o momento de pensarmos
nos novos desafios que teremos durante 2021. As vacinas estão prontas e com elas vem a perspectiva de um retorno a normalidade e desejamos que em 2021, sejamos livres novamente. Sem esquecer que além das dificuldades de 2020, esse foi um ano que nos trouxe consigo uma nova organização das nossas vidas, baseadas nos serviços digitais, onde as
necessidades corporativas se conjugam com uma melhor utilização do tempo, em benefício da qualidade das nossas relações humanas e profissionais. Hoje estamos confinados em
nossas casas por motivos de saúde, amanhã faremos isso por opção, buscando o equilíbrio certo entre nossas famílias e escritório. Estamos muito felizes de como nossos colaboradores reagiram como uma comunidade e não somente como funcionários de uma empresa. 3. Eventos Relevantes Ocorridos Durante o Exercício: Os grandes desafios para a
sociedade e economia brasileira e mundial, oriundos dos efeitos das diversas medidas tomadas pelos governadores para o enfrentamento da COVID-19, sugiram diversos impactos
e embora a empresa tenha iniciado o ano com grandes perspectivas, principalmente pelos resultados alcançados nos anos anteriores e pela expectativa de um ano promissor devido

%DODQoR3DWULPRQLDOGRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGH'H]HPEURGHH
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Outros créditos

Não circulante
Impostos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

Notas
4
5
14
6
7

24
8
9
10

(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)
2020
2019 Passivo
Circulante
46.301.019
21.310.349
Fornecedores
156.963.101
178.521.825
Adiantamento de clientes
3.045.554
2.514.505
Salários e encargos sociais
4.685.311
6.382.832
Impostos e contribuições a recolher
Partes relacionadas
1.551.501
1.518.607
Empréstimos com partes relacionadas
212.546.486 210.248.118
Provisão para contigências e riscos
Receitas a apropriar
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16)
Outras obrigações
9.697.088
310.023
7.253.590
5.798.886
23.059.587

9.325.351
123.061
9.107.276
7.242.338
25.798.026

Não Circulante
Obrigações com aquisições de açoes
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16)
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva legal
Reservas de lucro

Total do passivo e patrimônio líquido
235.606.073 236.046.144
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

2020

2019

11

17.257.971
24.190.635
7.764.852
8.482.061
69.473.219
20.925.497
20.106.219
1.071.978
967.306
170.239.738

11.408.450
21.382
16.853.631
17.323.197
11.513.417
60.468.102
23.072.115
22.586.720
1.789.273
725.790
165.762.077

1.116.275
1.441.919
2.558.194

2.793.156
1.789.468
4.582.624

12
13
14
15
16
17
18

19
18
20

Capital Social
51.630.020

51.630.020
703.571
10.474.550
62.808.141
235.606.073

Reserva legal Reserva de Lucro Prejuízos Acumulados
(5.734.685)
19.806.108
14.071.423
(14.071.423)
703.571
(703.571)
51.630.020
703.571
13.367.852
(2.893.302)
(2.893.302)
2.893.302
51.630.020
703.571
10.474.550
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

51.630.020
703.571
13.367.852
65.701.443
236.046.144

Total Patrimonio líquido
45.895.335
19.806.108
65.701.443
(2.893.302)
62.808.141

1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPGHGH]HPEURGHEm Reais
1. Contexto operacional: Engineering do Brasil S/A. foi constituída em 08 de fevereiro de
2008, e começou suas operações em 23 de dezembro de 2008. O objetivo social da companhia
possui como atividades principais, a comercialização, a importação, a exportação e a prestação de serviços de tecnologia da informação, incluindo assistência técnica, manutenção de
software e treinamento, pesquisa e desenvolvimento de projetos.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis: a) A autorização para conclusão destas demonstrações contábeis foi concedida pela Administração
da Companhia em 29 de janeiro de 2021. Essas demonstrações foram elaboradas e estão
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. A moeda de preparação e
apresentação dessas demonstrações contábeis é o Real (R$). b) As demonstrações contábeis
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade –
CFC as quais estão de acordo com as práticas internacionais de contabilidade – IFRS.
3. Sumário das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas
são: a. As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos de acordo
com julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas
demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem
a vida útil do imobilizado, teste de recuperabilidade de ativo intangível (impairment) provisões ativas e passivas. A liquidação das transações para crédito de liquidação envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Anualmente a Companhia revisa essas estimativas e premissas. b. Os
montantes incluídos no caixa e equivalentes correspondem aos valores de caixa, depósitos
bancários e aplicações financeiras de curto prazo, em montante conhecido, liquidáveis prontamente e, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e são mantidos pelo seu valor
justo por meio do resultado. c. Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos à
variação monetária e cambial, são atualizados até a data do balanço patrimonial e as contrapartidas dessas atualizações são refletidas diretamente no resultado do exercício. d. O ajuste a
valor presente de ativos e passivos monetários relevantes de curto prazo e os de longo prazo é
calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis da Companhia tomadas em seu todo. Calcula-se esse ajuste com base nos fluxos de caixa previstos e respectivas taxas de juros. A Administração da Companhia concluiu que o ajuste
a valor presente de ativos e passivos monetários não tem relevância em relação às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020. e. As contas a receber de clientes são registrados pelo valor faturado e ou em função do custo incorrido em cada projeto em andamento,
incluindo os respectivos impostos incidentes. A provisão para crédito de liquidação duvidosa
foi constituída em montante considerado suficiente para suportar as eventuais perdas. f. As
receitas de prestação de serviços, os custos com compras de licenças e gastos com mão de obra
técnica dos projetos são apropriados ao resultado à medida que os projetos avançam, uma vez
que a transferência de riscos e benefícios ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o
método chamado de “WIP” (serviços em processo), “percentual de execução ou percentual de
conclusão” de cada projeto vendido, ou seja, (i) o reconhecimento das receitas ocorre à medida
que a implementação do projeto avança. O método WIP é considerado utilizando a razão do
custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos projetos sobre as vendas de
serviços; (ii). As receitas de vendas de serviços apuradas, conforme o item (i), mensuradas a valor justo, são contabilizadas como contas a receber em contrapartida de receitas de prestação
de serviços. As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência
de exercícios. g. O investimento em coligada é registrado pelo método do custo de aquisição,
considerando que a empresa não detém o controle individual ou conjunto (compartilhado),
ou exerça influência significativa sobre a empresa investida, conforme CPC 18 (R2). h. O
imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e instalação, sendo a depreciação dos bens
calculada pelo método linear, com base em taxas apuradas a partir da vida útil-econômica
estimada dos bens de acordo com o descrito na Nota 9. A Companhia não identificou qualquer
evidência que justificasse a necessidade de efetuar provisão para redução do valor dos imobilizados ao seu valor recuperável (CPC 01_R1) em 31 de dezembro de 2020. i. Ativos intangíveis
consistem em softwares de computador adquiridos, reconhecidos pelo custo, menos a amortização acumulada. Eles são amortizados em função do correspondente benefício econômico,
ao longo de sua vida útil estimada de três a dez anos, utilizando-se o método linear. Se houver
uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de amortização, na vida útil
ou no valor residual de um ativo intangível, a amortização é revista prospectivamente para
refletir as novas expectativas. Para fins do teste do valor recuperável do ágio gerado em uma
combinação de negócios, o montante do ágio apurado é alocado à “Unidade Geradora de Caixa
– UGC” para o qual o benefício das sinergias da combinação é esperado. Essa alocação reflete
o menor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não é maior que um segmento
operacional determinado de acordo com o IFRS 8 e o CPC 22. A Companhia testa anualmente
seu ágio e outros ativos de longo prazo e sempre que acontecimentos e circunstâncias indicam
que os fluxos de caixa descontados estimados para serem gerados ativos são menores do que
o valor contábil desses itens. As estimativas dos valores reais usadas, pela Companhia, para
calcular a perda por redução do valor de recuperação representam a melhor estimativa da
Companhia com base nos fluxos de caixa previstos, tendências do setor e referência às taxas e
operações de mercado. j. Os demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao
valor de realização. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos. k. As
provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; quando é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação; e quando o valor possa ser estimado com segurança. Não
são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas
pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso
de uma taxa antes dos impostos que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do
dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. l. Empréstimos e financiamentos
são demonstrados pelo custo amortizado. São demonstrados pelo valor líquido dos custos
de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando
o método da taxa de juros efetiva. m. O imposto de renda e a contribuição social correntes
são calculados com base no lucro real tributável, às alíquotas estabelecidas respectivamente,
nos termos da legislação fiscal vigente. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
são reconhecidos sobre as diferenças temporárias e prejuízos fiscais e apresentados no não
circulante conforme sua natureza e expectativa de realização. O valor contábil do imposto
de renda e da contribuição social diferidos ativos são avaliados anualmente e uma provisão
para desvalorização é estabelecida quando o valor contábil não pode ser recuperado com o
lucro tributável, presente ou futuro. n. A empresa adotou inicialmente o CPC 06 (R2) / IFRS
16 – Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O CPC 06 (R2) / IFRS 16 introduziu um
modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar
pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo
e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual,
isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A nova norma substituiu as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/
IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são mantidos para atender
às necessidades de caixa de curto prazo para investimentos estratégicos, capital de giro e
para outros fins. Os equivalentes de caixa da Companhia incluem, Certificados de Depósitos
Bancários (CDB), depósito em conta corrente e conta para garantia contratual para gestão de
risco em aquisições precedentes.
Caixa
2020
2019
Moeda Nacional
1.386
9.181
Moeda estrangeira
2.888
77.549
4.274
86.730
Equivalente de caixa
Banco conta movimento
13.402.435
1.326.762
CDB (a)
31.848.412
17.494.786
Scrow account (b)
1.045.898
2.402.071
46.296.745
21.223.619
46.301.019
21.310.349
As aplicações em CDB são constituídas visando melhor rentabilidade e o menor nível de risco, remuneração condizente com as taxas aplicadas pelo mercado e liquidez em até 90 dias.
(a) Quando da aquisição da empresa Loggan em maio de 2016, parte do valor da aquisição
seria depositado em uma Scrow account, visando proteger a Engineering de possíveis litígios
nos próximos cinco anos, sendo que no quarto aniversário dessa aplicação, 50% do valor do
depósito (subtraindo os despendidos por litígios do período) deveria ser pago para os antigos
sócios da Loggan. O valor restante do Scrow Account será pago durante o ano de 2021, também conforme contrato firmado à época.
5. Contas a receber: A seguir apresentamos os montantes a receber no mercado interno
e externo:
2020
2019
Mercado interno
155.377.398 178.476.563
Mercado externo
2.379.792
625.816
Contas a receber bruto
157.757.190 179.102.379
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(794.089)
(580.554)
Contas a receber liquido
156.963.101 178.521.825
A Companhia reconhece perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes em
montante considerado suficiente pela Administração, baseado em estimativas e julgamentos
críticos que a companhia mensura através de aging list e baseada na experiência de perda de
crédito histórico, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada com base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições
atuais e futuras do cliente. A seguir apresentamos a movimentação da provisão para crédito
de liquidação duvidosa:
2020
2019
Saldo no início do ano
580.544
2.648.324
Saldo inicial IFRS 15 (CPC 47)
147.053
147.053
Complemento de provisão no exercício
513.392
405.379
Valor baixas de provisão
(446.900)
(2.620.201)
Saldo no final do exercício
794.089
580.555
O montante a receber por idade de vencimento, descontado das provisões para crédito de
liquidação duvidosa é composto da seguinte maneira:
2020
2019
A vencer
48.958.153
84.170.950
A faturar
92.001.459
78.272.316
Títulos vencidos
de 01 a 30 dias
2.914.329
3.918.872
de 31 a 60 dias
310.340
193.339
de 61 a 90 dias
95.717
658.900
de 91 a 120 dias
99.473
151.969
Acima de 120 dias (a)
12.583.630
11.155.478
Contas a receber líquido
156.963.101 178.521.824

ao momento que estava passando o segmento de tecnologia. Com a decretação do estado de emergência do governo federal em março, por conta da Covid-19, sabíamos que seria
um ano desafiador e que a empresa teria mais uma vez que se adaptar rapidamente ao novo cenário e foi o que aconteceu, quando implantamos em menos de 24 horas o home office
para 100% dos colaboradores da empresa, adequamos através de negociação com os proprietários os espaços físicos dos escritórios da empresa e intensificando na segurança e no bem
estar dos nossos clientes, o que resultou na conquista do certificado Great Place to Work, consolidando a Engineering do Brasil entre as melhores empresas para trabalhar do mundo.
Todas essas ações aumentaram a sinergia da empresa com os clientes, agregando grandes valores aos serviços prestados e satisfação dos clientes. No cenário econômico e político,
após o primeiro ano de mandato do atual presidente que foi de busca de equilíbrios dos três pilares da economia, o ano de 2020 não atingiu a expectativa esperada, principalmente
pelo agravamento da crise sanitária do COVID-19. 4. Resumo Financeiro do Ano: A receita bruta de 2020 atingiu R$ 258,3 milhões, um acréscimo de 3% em relação ao ano anterior,
gerando um lucro bruto de R$ 75,1 milhões, 13% menor que dezembro do ano anterior, redução impactada principalmente pelos investimentos em pesquisas e desenvolvimentos,
qualificação de seus colaboradores e ajustes salariais acordados com sindicatos. O EBTIDA foi de R$ 33 milhões, contra R$ 39.5 milhões em 2019 e nosso prejuízo líquido do período
foi de R$ 2,9 milhões (R$ 19,8 milhões em 2019). Resultado fortemente impactado pela variação cambial negativa de R$ 27,6 milhões, oriundo do contrato de empréstimo que temos
com a nossa Matriz em Euro. A geração de caixa no período foi de R$ 24,9 milhões, um acréscimo em relação a 2019 de 301%. 5. Perspectivas para 2021: Com o início da vacinação e
a possível retomada gradual da economia, gera a expectativa de um ano mais promissor que o anterior, principalmente pelo segmento de tecnologia da informação que tem cada vez
mais se expandindo e que continua a ser impulsionado pelas novas adaptações exigidas pelo mercado. A Engineering do Brasil S.A, continuará incrementando sua base de clientes e
buscando parcerias, que proporcionará um crescimento orgânico de suas atividades no Brasil. 6.Conclusão e Agradecimento: Enviamos aos Senhores Acionistas para aprovação as
Demonstrações Financeiras encerradas no exercício de 31 de dezembro de 2020, bem como a proposta da Administração para deliberação sobre a destinação do resultado do exercício. Gostaríamos ainda, de registrar nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que de alguma forma contribuíram com o nosso resultado.
A Administração
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Notas
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Eventos
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Transferências
Constituição de Reserva Legal
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Prejuizo líquido do exercício
Transferências
Saldos em 31 de dezembro de 2020

R

(a) Referente a um único projeto que já foi finalizado e que a empresa está em negociação,
visando ajustar junto ao cliente um plano de recebimento. A parte que a empresa julga de
difícil realização está provisionada como adequação de escopo de projeto. (vide nota 16).
6. Impostos a recuperar: A seguir apresentamos os montantes de tributos a recuperar por
esfera governamental:
2020
2019
Tributos Municipais
99.902
99.902
Tributos Estaduais (a)
898.437
898.437
Tributos Federais
3.520.478
5.217.999
Outros
166.494
166.494
4.685.311
6.382.832
(a) Referente a crédito de ICMS oriundo de projetos anteriores com prescrição de extinção
previsto para o ano de 2021. A Administração julga ser necessário a realização de provisão da
parte desse valor que é de difícil realização. Vide nota (16). 7. Outros créditos:
2020
2019
Depósitos Judiciais (a)
1.009.839
923.429
Depósito caução (b)
500.000
500.000
Outros Créditos
41.662
95.178
1.551.501
1.518.607
(b) Referente a valores oriundos de discursões judiciais que parte a Administração julga com
probabilidade de perda provável e optou em fazer a respectiva provisão para contingência,
conforme nota (16). (c) Referente a depósito realizado em 2016 para garantir prioridade na
aquisição da empresa MaxxData. A Companhia não concluiu a análise de viabilidade da aquisição, mas de maneira conservatória registrou-se provisão para a possível não realização da
opção de compra, conforme nota (16).
8. Investimentos:
Participação
2020
2019
Coligada
Engi da Argentina (a) (b)
8,82% 310.023 123.061
310.023 123.061
(a) Em 31 de dezembro de 2016 a Engineering do Brasil S.A optou por não exercer seu direito
de preferência na subscrição das ações, referente ao aumento de capital ocorrido na mesma
data, tornando a Engi da Argentina em uma empresa coligada registrada pelo seu custo histórico de investimento. (b) Em decorrência de exigência legal local e para manter o percentual
de participação na Engi da Argentina, em 14 de maio de 2020 a Engineering do Brasil S.A
realizou um aumento de capital no montante de R$ 186.962.
9. Imobilizado: Os ativos imobilizados estão demonstrados pelos custos de aquisição ou custos de desenvolvimento, que compreendem também os custos diretamente atribuíveis para
colocar o ativo em condições de operação e são depreciados pelo método linear, com base na
sua vida útil estimada a partir da data em que se encontram disponíveis para serem utilizados.
A seguir apresentamos detalhes do ativo imobilizado da Companhia bem como a composição
do direito de uso e passivo por arrendamento:
Total
Total
Imobilizado
31.12.2019 Adições
Baixas
Transf. 31.12.2020
Benf. em imóveis de terc.
3.310.682
286.986 (272.208)
- 3.325.460
Móveis e utensílios
1.352.349
51.839
- 1.404.187
Computadores e periféricos
4.470.528 1.434.657 (234.355) (1.108.538) 4.562.292
Máquinas e equipamentos
214.250
- 214.250
Total Custo de aquisição
9.347.809 1.773.482 (506.564) (1.108.538) 9.506.189
Benf. em imóveis de terc.
20% (1.070.256) (394.940) 153.144
- (1.312.052)
Móveis e utensílios
10% (476.727) (130.844)
- (607.571)
Computadores e periféricos 20% (2.479.708) (494.759)
2.903
- (2.971.563)
Máquinas e equipamentos
10% (157.363) (18.166)
- (175.529)
Total Custo depreciação
(4.184.054) (1.038.708) 156.048
- (5.066.714)
Total
5.163.755 734.774 (350.516) (1.108.538) 4.439.475
Direito de uso (IFRS 16)
Locação de Sede
4.532.239
- (678.051)
3.854.188
Locação de Veículos
1.675.172
1.675.172
Leasing Hardwares
- 1.028.565
- 1.108.538 2.137.103
Total Custo de aquisição
6.207.412 1.028.565 (678.051) 1.108.538 7.666.464
Amortização (Ifrs16)
(2.263.891) (2.588.458)
- (4.852.349)
(2.263.891) (2.588.458)
- (4.852.349)
Total Amortização
Total
3.943.521 (1.559.893) (678.051) 1.108.538 2.814.115
Total Ativo Imobilizado
9.107.276 (825.119) (1.028.567)
0 7.253.590
(i) A companhia, devido a pandemia com o Covid 19 no ano de 2020, buscou adequar suas
estruturas físicas a nova realidade do trabalho de home office, diminuindo o espaço de trabalho nas sedes de Belo Horizonte e Santo André com a entrega de alguns andares que ocupava
para desenvolver suas atividades.
31.12.2019 Aquisições Baixas Transf. 31.12.2020
10. Intangível:
Software
35.484.128
853.286
- 1.209.212 37.546.626
Software Andamento
1.209.212
87.623
(1.209.212)
87.623
Ágio
3.010.955
3.010.955
Total custo de
aquisição
39.704.295 940.909
- 40.645.204
Software
20% - 30% (32.461.956) (2.384.361)
- (34.846.317)
Total amortização
(32.461.956) (2.384.361)
- (34.846.317)
Total intangível
7.242.338 (1.443.452)
- 5.798.886
(a) O ágio apurado compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos das
sinergias decorrentes da aquisição da empresa Dynpro, onde a Companhia avaliou a recuperabilidade desse ativo através de um teste de sensibilidade para as unidades geradoras de
caixa e não identificou a necessidade de provisão para perda nas demonstrações financeiras.
As premissas que sustentam as conclusões dos testes de recuperabilidade do investimento
realizado vão desde as previsões dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as
projeções de crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. (b) Durante o ano de 2020
a Companhia finalizou o desenvolvimento de software de relevantes novos produtos que já
estão sendo oferecidos no mercado e que tem grande potencial para proporcionar benefícios
futuros para a Companhia.
2020
2019
11. Fornecedores:
Fornecedores Nacionais
14.568.595
8.865.724
Fornecedores Estrangeiros
2.689.376
2.542.726
17.257.971 11.408.450
Títulos a Vencer
de 01 a 30 dias
(16.841.323)
(3.484.303)
de 31 a 60 dias
(217.976)
(188.378)
de 61 a 90 dias
(177.372)
de 91 a 120 dias
(19.550)
Acima de 120 dias
(1.750)
(7.735.769)
Total
(17.257.971) (11.408.450)
12. Salários e encargos sociais:
2020
2019
Salários (a)
1.696.229
Prov. férias e encargos
9.897.347
8.730.806
Provisões Bonus
7.221.462
5.561.254
Encargo Sociais a Pagar (b)
5.375.597
2.519.890
Outros
41.681
24.190.635 16.853.631
(a) Os valores referentes a salários a pagar são provenientes de provisões de ajustes que estão
em fase final de negociação juntos os respectivos sindicatos das profissionais de T.I das cidades que a Companhia mantém filial. (b) A Companhia sustenta através de liminar o direito de
utilizar como base para cálculo do INSS terceiro o valor máximo correspondente a 20 salários
mínimos, optando por manter, por não ser uma decisão definitiva, o registro do valor a pagar
que excede a base descrita acima.
2020
2019
13. Impostos e contribuições a recolher:
Impostos retidos a pagar
2.191.732
1.847.905
Impostos sobre importação a pagar
2.649.554
3.283.587
Impostos sobre vendas a pagar
2.923.566
9.348.337
Outros
2.843.368
7.764.852 17.323.197
14. Partes relacionadas:
2020
Desp.
Ativo Passivo Receita
Custo Finaceira
Engineering I.I. S.p.A.
2.111.735 7.474.061 945.116 559.169 2.865.498
OverIT SPA
238.696 784.041 1.338.070 2.321.761
Engi dA Argentina S.A
161.107 218.139 198.098
41.127
WebResults
35.133
5.820 394.235 129.809
IT Soft USA INC
498.883
- 2.111.681
Total
3.045.554 8.482.061 4.987.200 3.051.867 2.865.498
2019
Desp.
Ativo
Passivo Receita
Custo Finaceira
Engineering I.I. S.p.A.
1.091.787 8.561.475 2.760.376 1.242.371 2.760.376
OverIT SPA
691.108 2.354.285 1.351.131 2.447.116
Engineering D.HUB S.p.A.
279.610
Engi dA Argentina S.A
145.610
- 147.954
IT Soft USA INC
586.000
- 1.092.295
Web Results
0
318.047
- 324.506,40
2.514.505 11.513.417 5.351.755 3.689.487 2.760.376
15. Empréstimos e Financiamentos.
Indexador
2020
2021
Engineering Ingegneria Informática SPA Capital
(Controladora)
de giro
5% a.a. 69.473.219 60.468.102
69.473.219 60.468.102
(1) Valor remanescentes de empréstimo realizado junto a matriz da empresa na Itália. Em
31 de dezembro de 2020 o valor em moeda estrangeira é de Euro 10.900.324, sendo Euro
7.500.000 (R$ 47.801.250 – valor principal) e Euro 3.400.324 (R$ 21.671.969 – juros e encargos). A Companhia tem optado em realizar o pagamento dos valores principais nos seus
respectivos pagamentos e durante o ano de 2020 a Companhia realizou o pagamento de Euro
3.000.000 (R$ 18.295.000).
16. Provisão para risco tributário, Cíveis, Trabalhistas e projetos: As provisões para
riscos relacionadas a processos trabalhistas, tributários e cíveis, nas instâncias administrativas
e judiciais, são reconhecidas tendo como base as opiniões dos assessores legais e as melhores
estimativas da Administração sobre o provável resultado dos processos pendentes nas datas
dos balanços patrimoniais. As provisões para risco relacionadas a projetos estão baseadas em
opiniões e análises dos respectivos responsáveis técnicos e pelo departamento jurídico interno da Companhia. Essas provisões estão assim apresentadas:

(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)
Notas
2020
2019
Receita bruta
Serviços prestados
258.328.196
250.239.426
Imposto sobre serviços prestados
(27.615.401) (27.125.897)
Receita operacional liquida
21 230.712.795 223.113.529
Custo dos serviços prestados
22 (155.597.745) (136.977.929)
75.115.050
86.135.600
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
22 (44.694.969) (46.206.146)
Despesas tributárias
22
(3.426.284)
(2.558.245)
Provisão para contigências e riscos
16
(7.006)
(3.362.279)
Total Despesas operacionais
(48.128.259) (52.126.670)
Resultado financeiro líquido
23 (30.232.925)
(4.570.292)
Lucro / Prejuízo antes do imposto
(3.246.134)
29.438.638
Impostos correntes
24
(18.904)
(8.623.304)
Impostos diferidos
24
371.736
(1.009.226)
Lucro / Prejuízo líquido do semestre
(2.893.302)
19.806.108
Lucro / Prejuízo líquido por ação
(0,01)
0,09
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
Civil (a)
Trabalhista
Tributária
Projeto (b)

31.12.2019
2.441.000
435.178
313.035
19.882.902
23.072.115

Adição Reversão Realização 31.12.2020
250.000
2.691.000
(20.300)
414.878
313.035
729.442 (1.194.321) (1.911.440) 17.506.584
979.442 (1.194.321) (1.931.740) 20.925.497

Provisão para créditos
duvidosos
580.554 660.445 (438.560)
(8.340)
794.099
a) A Companhia discute judicialmente a rescisão de contrato junto a um fornecedor por quebra de clausula contratual, sendo que a ação foi julgada parcialmente procedente durante o
ano de 2020 e está aguardando remessa dos autos para o TJMG para julgamento de apelação.
(b) A Companhia julga necessário a provisão para adequação de escopo de projeto de um de
seus clientes e considera prudente provisionar o montante referente a valores já faturados de
outro cliente, visto que está em busca de concluir negociação que visa ajustar um plano de
recebimento de faturamentos precedentes. (vide nota 5).
17. Receita a apropriar: Por característica e negociação de alguns contratos o faturamento
é realizado antes da transferência do serviço por completo e/ou satisfaça a obrigação de desempenho acordado em contrato. Dessa maneira a receita é reconhecida somente quando
atendida todos os critérios determinados de acordo com o CPC 47. As receitas a apropriar estão
2020
2019
apresentadas a seguir por tipologia de serviço.
Turn key
11.329.823 14.313.570
Time & Material
197.952
455.396
Licença
4.685.137 5.253.139
Manutenção
3.893.307 2.564.615
20.106.219 22.586.720
18. Contratos de arrendamento: A IFRS 16/CPC 06 (R2) introduz um novo modelo de
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários, que devem reconhecer um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado
e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é,
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A
IFRS 16/ CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/
IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/ IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A Companhia reconheceu novos ativos de direito de uso para os seus contratos de arrendamento referente a locação de
imóveis administrativos e veículos. O ativo de direito de uso é mensurado pelo custo menos
amortização do contrato e despesas de juros referente as obrigações de arrendamento. O passivo registrado, representa as obrigações futuras de efetuar o pagamento do arrendamento
já a valor presente.
Total Amorti- Adições / TransfeTotal
31.12.2019
zação Baixas rências 31.12.2020
Direitos de Uso do Ativo
Arrendam. Mercantil - Locação de
Sede (Ifrs16)
4.532.239 (3.212.209) (678.051)
641.979
Arrendam. Mercantil - Locação de
Veículos (Ifrs16)
1.675.172 (1.448.650) 1.028.565
- 1.255.087
Arrendam. Mercantil -Leasing Hardwares
(Ifrs16)
- (191.489)
- 1.108.538
917.049
Total Ativo
6.207.412 (4.852.348) 350.514 1.108.538 2.814.115
Passivo dos arrendamentos
Paga- Adições / Transp.
mentos Baixas CP/LP 31.12.2020
31.12.2019
Juros
Passivo Circulante
(1.392.619)
- 1.154.638 -365.697 -468.300 (1.071.978)
Passivo não Circulante (2.186.122) (287.364) 1.134.170 -570.903 468.300 (1.441.919)
Total Amortização (3.578.741) (287.364) 2.288.808 (936.600)
- (2.513.897)
Total Leasing
2.628.671 (5.139.712) 2.639.321 522.452
- 300.218
19. Obrigações com aquisições de ações:
2020
2019
Obrigações com aquisições de ações
1.116.275
2.793.156
1.116.275 2.793.156
(1) Em 31 de maio de 2016 foi incorporada pela Engineering do Brasil S.A a empresa Logann
Soluções em Tecnologia de Automação e Informação LTDA sendo que parte do valor da aquisição foi mantida em custódia no Banco Safra, através de uma operação de “scrow account”.
Conforme contrato assinado à época no quarto aniversário desse acordo 50% do valor do depósito (subtraindo os despendidos por litígios do período) foram pagos para os antigos sócios
da Loggan. O valor restante do Scrow Account será pago durante o ano de 2021.
20. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2020,
no montante de R$ 51.630.020 (Cinquenta e um milhões seis e trinta mil e vinte Reais), está
representado por 51.630.020 (51.630.020 em 2019) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, assim distribuídas entre os acionistas.
%
2020
2019
Acionistas
Engineering Ingegneria Informática SPA
99% 51.113.720 51.113.720
Michele Cinaglia
1%
516.300
516.300
Total
51.630.020 51.630.020
21. Receitas operacionais: A receita obtida pela Companhia, bem como suas deduções
e impostos incidentes sobre a receita em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é composta da
seguinte maneira:
2020
2019
Mercado Interno
248.884.493 242.112.068
Mercado Externo
4.456.503
2.775.604
Intercompany
4.987.200
5.351.754
Receita Bruta
258.328.196 250.239.426
Turn Key
130.856.093 151.890.875
Time & Material
64.208.383 38.184.903
Licenças
18.192.570 17.716.812
Manutenção
45.071.150 42.446.836
Receita bruta
258.328.196 250.239.426
Impostos Federais
(20.425.752) (20.029.065)
Impostos Estaduais
(43.264)
(236.144)
Impostos Municipais
(7.146.385) (6.860.688)
Impostos sobre vendas
(27.615.401) (27.125.897)
Receita líquida
230.712.795 223.113.529
22. Custos e despesas operacionais:
2020
2019
Custo sobre serviços prestados
Hardware e Software
901.285
1.964.340
Gasto com pessoal (a)
90.921.330 81.207.729
Serviços prestados por terceiros
60.723.262 50.116.373
Custo intercompany
3.051.867
3.689.487
155.597.745 136.977.929
Despesas Administrativas
Locações
959.587
1.021.805
Gasto com pessoal (a)
23.573.021 21.123.396
Serviços prestados por terceiros
6.051.564
3.684.441
Viagens (b)
1.932.971
7.303.835
Depreciação e Amortização
6.011.527
5.473.202
Seguros
1.613.488
1.359.759
Comunicação
904.108
893.954
Marketing
857.619
1.104.925
Transporte
919.112
1.350.232
Outros
1.871.972
2.890.597
44.694.969 46.206.146
Despesas Tributárias
Operações de cambio
2.898.331
2.081.263
Tributos Municipais
208.472
229.464
Outros
319.481
247.518
3.426.284
2.558.245
(a) Com a necessidade, devido a pandemia do Covid 19, de uma rápida adequação do modelo
de trabalho de home-office a Companhia estrategicamente intensificou seus esforços para
manter seu quadro de colaboradores qualificados investindo em diversas políticas que proporcionasse uma maior qualificação técnica, satisfação e qualidade de vida, refletindo essas ações
no reconhecimento da empresa com o selo “Great Place to Work”. (b) O trabalho através de
home-office já era uma tendência que a empresa vinha introduzindo na sua política e com o
avanço da pandemia do Covid-19, em março essa prática foi implantada pela Companhia de
maneira mais incisiva o que proporcionou uma relevante diminuição nas despesas com viagens.
23. Resultado financeiro líquido
2020
2019
Despesas
Despesas bancárias
(305.408)
(145.774)
Variação cambial (a)
(27.260.743) (1.660.339)
Arrendamento Passivo (IFRS 16)
(287.364)
(185.673)
Juros sobre empréstimo - Intercompany
(2.702.395) (2.549.971)
Outros
(28.608)
(30.555.910) (4.570.365)
Receitas
Receita aplicações financeiras
322.985
73
322.985
73
Total
(30.232.925) (4.570.292)
(a) Conforme nota explicativa 15, a Companhia mantém empréstimo em Euro junto a matriz
que com a desvalorização do real frente a essa moeda de 41%, devido a pandemia do Covid
19 durante o ano 2020, impactou consideravelmente nas despesas financeiras e consecutivamente no resultado final da Companhia.
24. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A Companhia, enquadrada no regime de Lucro Real, adotou para o exercício de 2020, como nos exercícios anteriores, a metodologia de apuração do resultado tributário pelo regime do Lucro Real Anual
e considerou, também sem alterar em relação aos exercícios anteriores, o regime de competência para a tributação da variação cambial ocorrida no exercício. Os tributos diferidos ativos
reconhecidos nas demonstrações financeiras baseiam-se em estudos técnicos, preparados
pela Administração, que suportam a expectativa de lucros tributários futuros. Esses estudos
levam em consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos,
comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. O saldo do Imposto de Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro corrente e diferidos são compostos da seguinte maneira:
2020
Impostos Contribuição
de Renda
Social
Total
Imposto diferido do exercício
Adições e exclusões impostos diferidos
7.468.163
2.688.539 10.156.702
Reversão de impostos diferidos
(7.194.829) (2.590.137) (9.784.966)
Imposto diferido
273.334
98.402
371.736
IRPJ e CSLL do Exercício
Lucro líquido antes impostos
(3.246.134) (3.246.134) (3.246.134)
Total das adições
10.960.400 10.960.400 10.960.400
Total das deduções
(7.601.744) (7.601.744) (7.601.744)
Compensação prejuízo fiscal
(33.757)
(33.757)
(33.757)
Base de Cálculo
78.766
78.766
78.766
Imposto de renda- 15% sobre base cálculo
11.815
11.815
Contribuição social - 9% sobre base cálculo
7.089
7.089
Impostos Correntes – resultado
11.815
7.089
18.904
Composição IRPJ e CSLL Diferido
Constituição (consumo) Diferido Prejuízo fiscal 8.906.666
8.906.666 8.906.666
Constituição (Reversão) -Diferido Diferenças
Temporiais
19.172.447 19.172.447 19.172.447
Diferido ágio aquisição de empresa
441.733
441.733
441.733
Base de Cálculo
28.520.846 28.520.846 28.520.846
Alíquota
25%
9%
34%
Impostos Diferidos - ativo
7.130.212 2.566.876 9.697.088

)OX[RGHFDL[D0pGRWRLQGLUHWRGRVH[HUFtFLRV
ÀQGRVHPGH'H]HPEURGHH
(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)
2020
Atividades operacionais
(Prejuízo) lucro do exercicio
Ajuste dos itens que não afetam caixa nas atividades
operacionais
Depreciação
Amortização
Provisão para contingências
Ativo fiscal diferido
(Aumento) Redução no ativo
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros créditos
Partes relacionadas
Aumento (redução) no passivo
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Salários e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Débitos com partes relacionadas
Obrigação com acionistas
Receitas a apropriar
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16)
Outras Obrigações
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais
Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativo intangível
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos
Atividades de financiamentos
Empréstimos obtidos
Ganhos com investimentos
Aumento de caixa e disponibilidades de caixa
Representada por:
Caixa e disponibilidades de caixa no início do exercício
Caixa e disponibilidades de caixa no final do exercício

CNPJ nº 37.763.847/0001-38
RETIFICAÇÃO
“Nas demonstrações ﬁnanceiras dos períodos ﬁndos em
30/06/2020 e 31/12/2020, publicadas neste jornal, em
01/04/2021, constou o CNPJ 28.394.391/0001-95, sendo
o correto CNPJ 37.763.847/0001-38”. Diretoria

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 19606 no dia 10/04 às 16h.
www.arteabstrataleiloes.com.br
- Rua Penaforte Mendes, 101 Bela
Vista
SP/SP
arteabstrataleiloes@gmail.com

2019

(2.893.302)

19.806.108

Queiroz Silva
Empreendimentos e Participações S.A.

1.038.708
4.972.819
(235.178)
(371.737)
5.404.612

3.233.694
2.239.508
3.316.841
1.009.226
9.799.269

CNPJ/MF 12.104.687/0001-94
Edital de Convocação à
Assembleia Geral Extraordinária
convocamos para comparecem à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que será realizada em
15.04.2021, às 11h30, em 1ª chamada, ou às 12h, em 2ª
chamada, no escritório Dessimoni & Blanco Advogados,
em São Paulo/SP, na Rua do Rocio, nº 313, 3º andar, Vila
Olímpia. Outrossim, informamos que a assembleia terá
como objetivo: (i) deliberar sobre a proposta de aumento
de capital social, no valor de R$ 9.289.000,00; (ii) deliberar sobre a destituição do cargo de Diretora sem designação especíﬁca da Sra. Tatiane Graciano Domingues
Silva; (iii) sendo aprovado o item (ii), eleição de novo
membro para cumprimento do mandato de Diretor sem
designação especíﬁca; e (iv) deliberar sobre a alteração
das regras dispostas no contrato social referentes a Diretoria da Companhia. São Paulo, 05.04.2021. Tatiane
Graciano Domingues Silva - Diretora da Companhia

21.558.724 (35.510.805)
1.697.521
4.345.406
(32.894)
(173.588)
(531.049) (1.603.882)
22.692.302 (32.942.869)
3.938.082
6.561.114
(21.382)
(430.340)
7.337.004
3.493.333
(9.558.345)
745.703
(3.031.356)
2.168.539
(1.676.881)
(49.204)
(2.480.501)
8.821.328
(1.064.845)
3.578.741
241.516
702.216
(6.316.708) 25.591.430
18.886.904 22.253.938
(1.773.482) (9.869.009)
(940.908) (1.051.761)
(2.714.390) (10.920.770)
9.005.117 (5.105.733)
(186.962)
8.818.155 (5.105.733)
24.990.670 6.227.435

21.310.349 15.082.914
46.301.019 21.310.349
24.990.670 6.227.435
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

2019
Impostos Contribuição
de Renda
Social
Total
Imposto diferido do exercício
Adições e exclusões impostos diferidos
1.982.913
713.849 2.696.762
Reversão de impostos diferidos
(2.724.991)
(980.997) (3.705.988)
Imposto diferido
(742.078) (267.148) (1.009.226)
IRPJ e CSLL do Exercício
Lucro líquido antes impostos
29.438.638 29.438.638 29.438.638
Total das adições
15.744.251 15.744.251 15.744.251
Total das deduções
(8.849.679) (8.849.679) (8.849.679)
Compensação prejuízo fiscal
(10.899.963) (10.899.963) (10.899.963)
Base de Cálculo
25.433.247 25.433.247 25.433.247
Imposto de renda- 15% sobre base cálculo
3.814.987
- 3.814.987
Adicional de imposto de renda - 10%
2.519.325
2.519.325
Contribuição social - 9% sobre base cálculo
2.288.992 2.288.992
Impostos Correntes – resultado
6.334.312 2.288.992 8.623.304
Composição IRPJ e CSLL Diferido
Constituição (consumo) Diferido Prejuízo fiscal 8.940.422
8.940.422 8.940.422
Constituição (Reversão) -Diferido Diferenças
Temporárias
18.045.351 18.045.351 18.045.351
Diferido ágio aquisição de empresa
441.730
441.730
441.730
Base de Cálculo
27.427.503 27.427.503 27.427.503
Alíquota
25%
9%
34%
Impostos Diferidos - ativo
6.856.876 2.468.475 9.325.351
25. Instrumentos financeiros: A Companhia procedeu a uma avaliação de seus ativos
circulantes (aplicações financeiras), em relação aos valores de mercado, concluindo que
estes estão adequadamente demonstrados. A Companhia não tem a prática de operar com
derivativos ou quaisquer outros ativos que apresentem características especulativas. Em 31
de dezembro de 2020 e de 2019,

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30
DIAS.PROCESSO Nº 1018809-17.2020.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Menezes Bodini, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) quem
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração
de Regime de Bens movida por Aline Fiori Gonçalves, RG
44.712.889-9,CPF 361.867-158-09 e Leonardo de Sousa Rodrigues Lima, RG 45.597.198, CPF 375.859.608-40, por meio
da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de
EHQV GR FDVDPHQWR GH ³FRPXQKmR SDUFLDO´SDUD³VHSDUDomR
GHEHQV´ O presente edital é expedido nos termos do artigo
734, § 1º do CPC. Será o presente edital,por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2021.
[07,08]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1056633-81.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) JOSE CLAUDIO DE JESUS MÓVEIS
PLANEJADOS - NA PESSOA DE SEU SÓCIO SR. JOSÉ
CLÁUDIO DE JESUS), CNPJ 17.943.702/0001-01, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Flavia Aparecida Welchek, objetivando seja julgada procedente a presença Ação declarando a rescisão/cancelamento e
desconstituição do Contrato/Termo de Adesão c/c inexigibilidade de divida c/c imediata devolução/restituição do valor
pago pela Autora, tendo em vista a quebra de contrato por
culpa exclusiva das Requeridas que deixaram de proceder a
confecção/entrega dos moveis, conforme pactuado em contrato, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de
Danos Morais em R$ 38.126.00, bem como ao pagamento
das custas processuais, honorários advocatícios e demais
cominações legais. 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 08 de setembro de 2020.
[07,08]

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0051359-82.2020.8.26.0100.O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da
Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FÁBIO ROBERTO RIBEIRO, Brasi- leiro,
Professor, CPF 090.783.898-77, com ende- reço à
Avenida Conselheiro Nébias, 719/721, Boqueirão,
CEP 11045-003, Santos - SP, que por este Juízo
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sociedade Unificada Paulista de
Educação e Comunicação Supero EC - Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$ 9.896,76 (novembro/2020),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março
de 2021.
08 e 09.04

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1099641-08.2018.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA
REGINASCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc.
FAZ SABERa Sérgio Lázaro Nascimento Nahat,
CPF 262.979.378-85, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a
cobrança de R$ 33.944,79 (agosto/2017), oriunda
do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado
(isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou
oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em executivo. Em caso de revelia,
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 25 de fevereiro de 2021.
08 e 09.04

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1038451-84.2017.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) PRISCILA DA SILVA
SANTOS PEREIRA, Brasileira, RG 342151186,
CPF 227.698.358-23, com endereço à Rua Geraldo
Martins de Oliveira, 270, Jd. Celeste, CEP 76000000, Mairiporã – SP, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor
Ltda., alegando em síntese: Cobrança da quantia de
R$ 7.232,31, decorrente dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2013 à filha da requerida.
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, pague o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha
embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendose o mandado inicial em executivo. 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 18 de março de 2021.
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3258 0273
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QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2021

Jornal O DIA SP

REC Log Araucária Empreendimentos e Participações S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Ativo
2020
2019
Circulante
33.388
33.447
Caixa e equivalentes de caixa
62
Contas a Receber
1
Tributos a recuperar
2
Imóveis a comercializar
33.385
33.385
Total dos ativos
33.388
33.447
Passivo
2020
2019
Circulante
13
10
Fornecedores
13
7
Tributos e contribuições
3
Patrimônio líquido
33.375
33.437
Capital social
33.605
33.499
Prejuizos Acumulados
(230)
(62)
Total dos passivos e do patrimônio líquido
33.388
33.447

CNPJ 32.480.672/0001-38
Demonstrações Financeiras
Demonstração do resultado em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
2020
Despesas operacionais
Custo com aluguéis e serviços
(5)
Gerais e administrativas
(138)
Tributárias
(25)
Prejuízo líquido do exercício
(168)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)
Capital social
Capital
Total do
Capital
a
Prejuizos patrimônio
(43)
subscrito a integralizar acumulados
líquido
(19) Constituição em 02
(62) de janeiro de 2019
Aumento de capital
33.535
(36)
33.499
REC Log Araucária Empreendimentos e Participações S.A.
Prejuízo líquido do período
(62)
(62)
Bruno Sampaio Greve
Saldo em 31 de
Diretor - CPF: 332.913.348-17
dezembro de 2019
33.535
(36)
(62)
33.437
Ronoaldo Figueredo Delgado
Integralização de capital
36
36
Contador - CRC: 1SP257949/O-0
Aumento de capital
70
70
Prejuízo líquido do período
(168)
(168)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Saldo em 31 de
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
dezembro de 2020
33.605
(230)
33.375
2019

Triunfo Agropecuária S.A. –

CNPJ/ME nº 49.323.876/0001-68
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Milhares de Reais)
2020
2019
2020
2019
Demonstração de Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Ativo
40.919.999,31D 33.361.462,16D Receita bruta
21.665.490,16 12.079.940,37 Atividades operacionais:
2020
2019
Circulante
20.715.383,58D 16.157.692,12D Deduções
(604.843,27)
(377.864,00) Lucro líquido do Exercício
8.487.234
837.176
Bancos conta movimento
474.240,44D
258.862,37D Receita liquida
21.060.646,89 11.702.076,37 (+) Ajuste do Lucro
(452.891)
20.085
Cliente a receber
6.730.864,12D 6.754.031,79D Cpv
(7.809.062,57) (8.813.960,11) (-) Aumento nas Aplicações financeiras
(116.796) (1.673.677)
Perdas estimadas
1.207.316,55C
420.620,48C Cmv
(71.820,96)
(108.282,10) (+) Redução no Contas a receber
355.024 (2.142.317)
Outros creditos
1.103.603,84D
561.046,30D Lucro bruto
13.179.763,36
2.779.834,16 (-) Aumento nas Antecipações federais
(87.717)
283.686
Adiantamentos a fornecedores
577.368,97D
124.454,19D Despesas com vendas
(207.385,08)
(280.609,18) (-) Aumento nos Estoques
(4.483.868)
336.331
Tributos a recuperar/ compensar
524.308,87D
436.592,11D Despesas administrativas
(2.850.697,68) (2.764.874,62) (-) Aumento nos Ativos Especiais
(8.957)
830.978
Emprestimos a empregados
1.925,00D
– Despesas tributarias
(561.547,28)
(455.341,73) (-) Aumento de fornecedores
10.577 (109.011)
Aplicações financeiras
2.316.147,24D 2.199.351,27D Despesas gerais
(2.852.305,65) (2.469.380,08) (-) Redução de Obrigações Tributárias
(719.430)
(76.447)
Estoques
11.150.178.52D 6.666.311,13D Despesas financeiras
(192.440,20)
(477.420,31) (+) Aumento de Obrigações
(12.106)
(12.106)
Despesas antecipadas
147.666,97D
138.709,74D Receitas financeiras
146.241,07
35.160,34 Trabalhistas e Previdenciária
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–
Não circulante
20.201.615,73D 17.203.770,04D Outras despesas operacionais
(3.588.632,62) (1.469.562,16) (-) Aumento de Outras Obrigações
(34.483) (6.079.774)
Socios
3.424.399,25D 1.560.339,29D Outras receitas operacionais
5.414.238,05
5.939.369,78 Resultado nas Atividades Operacionais
2.949.000 (7.785.077)
Depositos judiciais
1.885.78D
1.885.78D Resultado antes do IR e CSL
8.487.233,97
837.176,20 Atividades de Investimentos:
8.487.233,97
837.176,20 (+) Aumento no realizável a Longo Prazo
Investimentos
1.148.269,34D 1.261.696,58D Lucros liquído do exercício
(1.864.060) (1.474.285)
Imobilizado
15.626.784,36D 14.378.463,39D Demonstração do Resultado Abrangente
113.428
86.958
2020
2019 (-) Redução nos investimentos
Imoveis
12.682.669,88D 12.682.669,88D Lucro Liquido do exercício
(1.248.321) 1.337.805
8.487.233,97 837.176,20 (+) Aumento no Imobilizado
Moveis e utensilios
595.295,96D
584.118,00D Resultado Abrangente Total
(-) Redução no Intangível
1.108
1.108
–
–
Máquinas e acessorios
30.823,76D
30.823,76D Resultado Abrangente Total do exercício
(2.997.845)
(48.415)
8.487.233,97 837.176,20 Resultados nos Investimentos
Equipamentos
2.999.288,73D 2.840.425,73D
Atividades de Financiamentos:
Demonstração das Mutaçoes do Patrimonio Líquido
Ferramentas
29.621,08D
29.621,08D
Integralização de capital em dinheiro
Capital realizado
Lucros ou Ajuste de
Instalações
822.273,18D
822.273,18D
(-) Redução nos Empréstimos e Financiamentos
5.748.483
(82.451)
autorizado
Prejuízos exercícios
Veiculos
3.093.216,23D 2.961.951,60D Saldo em
(5.484.260) 7.855.815
Capital social acumulados anteriores
Total (-) Redução no Contas a pagar a longo prazo
Aeronaves
29.665,94D
29.665,94D 31/12/2019
264.223 7.773.364
38.752.084,11 (18.121.212,60)
–
20.630.871,51 Resultado de Financiamentos
Tratores e implementos Agricolas
687.018,70D
614.298,70D Aumento do
Resultado final do caixa:
215.378
(60.127)
Animais de trabalho
54.513,35D
63.082,01D Capital
(+} Saldo existente em 31/12/2019
258.862
318.990
5.748.482,63
–
–
–
Bovino permanente
7.513.179,80D 6.468.986,16D Lucros do Exercício
474.240
258.862
–
8.487.233,97 (452.891,39) 8.034.342,58 (=) Saldo existente em 31/12/2020
Equino permanente
25.922,11D
118.154,61D Saldo em
como
a
Demonstração
das
Mutações
do
Patrimônio
Líquido
(DMPL),
Ovino permanente
–
29.580,54 31/12/2020
44.500.566,74 (9.633.978,63) (452.891,39) 34.413.696,72 a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e a Demostração do
Cultura permanente
2.373.049,51D 2.458.233,57D
Benf. Em propriedade de terceiros
614.569,88D
615.263,98D subscritas na exata proporção do valos das respectivas cotas, este aumento Fluxo de Caixa (DFC). As demonstrações contábeis foram elaboradas em
(-) Depreciacão, amortização e
foi mediante a emissão de 574.848.263 de novas ações ordinárias nomina- consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais
exaustão acumulada
15.924.323,75C 15.970.685,35C tivas e sem valor nominal, fixado com base no Artigo 170 § 1º, inciso II, da práticas emanadas da legislação societária brasileira. O resultado é apurado
Intangível
277,00D
1.385,00D lei das S.A, as ações emitidas em razão do aumento do capital social foram em obediência ao regime de competência de exercícios. Ativo circulante e
Software de computação
9.120,00D
9.120,00D totalmente subscritas e integralizadas, ficando, por fim, esclarecido que, não circulante: Foram considerados como ativos circulante todos os ativos,
Amortizações
8.843,00C
7.735,00C em virtude do capital encontrar-se inteiramente realizado, está dispensado para os quais se esperava realizar, vender ou consumir durante o ciclo opePassivo e patrimonio líquido
40.916.999,31C 33.361.462,16C o depósito previsto no artigo 80,III, de Lei nº 6.404/76. A Companhia tem racional normal da companhia; ativos mantidos essencialmente com a finaCirculante
2.807.503,36C 3.550.531,76C como objeto social a atividade agropecuária, compreendendo a criação de lidade de negociação; se esperava realizar o ativo no período de até doze
Fornecedores
487.260,86C
476.683.74C bovinos para corte, reprodução, a produção e comercialização de sêmen; a meses após a data das Demonstrações Contábeis, os estoques circulantes
Obrigações tributárias
399.608,61C 1.119.037,98C atividade ‘agrícola’ compreendendo a produção do café, da cana de açúcar, são demonstrado pelo custo de aquisição, sendo que os estoques de ativo
Obrig. Trabalhistas e previdenciarias
176.311,88C
176.004,75C da laranja, do milho, da soja e dos demais produtos da cadeia de cultura biológicos circulantes são demonstrado também pelo valor de aquisição
Outras obrigações
1.744.322,01C 1.778.805,29C permanente ou temporária, bem como de parcerias dos respectivos plan- mais a valoração de pauta de ativos biológicos Estadual (superveniência);
Não circulante
3.695.799,23C 9.180.058,89C tios; a atividade ‘ florestal’ compreendendo a produção da seringueira, do os investimentos permanentes e relevantes em empresas ligadas são avaOutros débitos
50.000,00C 5.798.482,63C eucalipto, do bambu e das demais florestas plantadas em geral bem como liados pelo método da equivalência patrimonial; os estoques não circulante
Receitas antecipadas e apropriar
3.913.737,13C 3.770.150,07C das nativas compreendendo a extração, serragem e o armazenamento de (Imobilizado) também estão demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido
Despesas antecipadas a apropriar
267.937,90D
388.573,81D madeiras, toras, troncos, moirões, estacas e lenhas; a atividade ‘imobiliária’ da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Em 31/12/2020, a
Patrimonio líquido
34.413.696,72C 20.630.871,51C compreendendo o loteamento de imóveis próprios; a atividade de prestação companhia mantinha: 4.371 vacas para cria, recria e engorda, 105 touros
Capital social
44.500.566,74C 38.752.084,11C de serviços compreendendo a guarda e estacionamento de aeronaves e a reprodutor, 1.748 bezerros, 2.921 bezerras, 919 garrotes, 576 novilhos, 1.732
Prejuízos acumulados
10.086.870,02D 18.121.212,60D revitalização de sacarias em geral; a atividade ‘comercial’ compreendendo a novilhas, 411 bois, 47 vacas de corte; 26 carneiros, 39 carneiras, 3 borregos,
2 borregas; 29 cavalos, 9 potros, 45 éguas, 8 potras, 32 burros, 41 mulas,
Notas Explicativas
comercialização de café in natura podendo para tanto secar, limpar, padroA Triunfo Agropecuária S.A. (“Companhia”), com sede e foro na cidade nizar, armazenar os referidos produtos, beneficiamento para terceiros, bem 3 jumentos e 8 jumentas. Também mantinha loteamentos para comercialidenominado loteamentos chácara são Jorge totalizando 10.061.29
de São Paulo/SP, continuando a Companhia com o mesmo objeto social, como o comércio do café beneficiado adquirido de terceiros; locação de zação,
2
mantendo todos os direitos e obrigações que compõem o seu patrimônio, veículos e máquinas sem motorista e/ou operador. Reconhecemos a exati- M e também matinha 2.100 sacas de café em grãos. Foram reconhecidos
consignando-se, ademais, em 2020 foi aprovado pelos seus acionistas dão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, registrado como passivo circulante todos os passivos para os quais se esperava liquidar
o aumento de capital social da companhia no valor de R$ 5.748.482,63, no Livro Diário Nº 82, onde somam, tanto o seu Ativo, como seu Passivo, no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
O valor do capital social está formado pelas quotas-partes dos acionistas.
passando este de R$ 38.752.084,11 para R$ 44.500.566,74, passará a ser o montante de R$ 40.916.999,31, reconhecemos, também, a Demonstrarepresentado por 4.450.056.674 ações ordinárias nominativas, sem valor ção do Resultado do Exercício (DRE), conforme registrado no Livro Diário
João Hagop Nercessian – Diretor Geral
Paula Duarte Silveira – Contadora CRC-SP nº 1SP 176.292/O-2
nominal, ao preço de emissão de R$ 0,01,(um centavo de real) cada ação, de Nº 82, apurando o resultado final no total de R$ 8.487.233,97, assim

ŐƵĂƐƐĂŶƚĂWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

CNPJ nº 07.198.897/0001-59
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
^ĞŶŚŽƌĞƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗ƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂƐsŽƐƐĂƐ^ĞŶŚŽƌŝĂƐ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂĐĞŝƌĂƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬĞϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ͕ĐŽůŽĐĂŶĚŽͲƐĞăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͘ŝƌĞƚŽƌŝĂ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐ
ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƟǀŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ WĂƐƐŝǀŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
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ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂϭϬϳ
818 ϭϯ͘ϲϰϱ͘ϳϬϵ ϴ͘ϰϳϴ͘ϲϮϭ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂͲ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
dşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐϮϯ͘ϴϬϯ
ϭϯϱ͘Ϭϭϱ ϯ͘ϲϵϮ͘ϵϭϮ ϯ͘ϮϱϬ͘ϱϭϴ ŵĞŶƚŽƐĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ
115.981
ϴϵ͘ϰϭϭ ϱ͘ϲϳϯ͘Ϯϰϭ ϯ͘ϳϳϲ͘ϱϴϭ ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐͲ
- Ϯ͘ϬϬϳ͘ϭϰϬ ϭ͘ϳϴϲ͘Ϭϵϱ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
ϰϲϯ
ϰϬϳ
ϱϯϭ͘ϴϳϯ
ϱϰϮ͘ϴϴϮ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ Ϯ͘ϵϭϬ͘ϴϱϲ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂ͗
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ϱϴϳ͘ϴϵϰ
ϭϰϰ͘ϰϮϮ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ϯϮϮ͘ϰϰϯ
ϯϬ͘ϳϴϰ ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐϰϵϳ
ϰ͘ϮϴϬ Ϯ͘ϰϴϱ͘ϯϯϱ Ϯ͘ϮϵϮ͘ϭϴϰ
ƐƚŽƋƵĞƐ
ϵϯϱ͘Ϯϲϰ
ϳϴϳ͘ϯϮϮ &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ϵϲϰ
ϭ͘ϱϳϮ Ϯ͘ϲϯϭ͘Ϯϱϱ Ϯ͘ϭϵϭ͘ϴϯϳ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐͲ
- ;ϯϳϵ͘ϲϯϲͿ
ZĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐͲ
ϲϬϵ
ϭϯϭ͘ϳϳϳ
ϱϴ͘ϳϴϰ WĂŐĄǀĞŝƐĂƉĂƌƚĞƐ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵ
/ZĞ^ĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ϲ͘ϳϱϴ
Ϯ͘ϲϳϲ
ϯϮϯ͘ϯϳϳ
Ϯϭϴ͘Ϯϱϰ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ϯ͘ϵϯϵ
ϯ͘ϮϭϮ
ϯϬϵ͘ϭϴϮ
ϯϵϱ͘ϮϮϲ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ;ϰϬϱ͘ϳϬϮͿ ;ϲϲϰ͘ϳϱϳͿ
;Ϯϴ͘ϴϬϭͿ
;ϭ͘ϯϰϭͿ
KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌϭϵϰ
ϲϲϳ
ϳϴϱ͘ϱϲϭ
ϵϱϬ͘ϵϭϯ KƌĚĞŶĂĚŽƐĞ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽͲ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ƐĂůĄƌŝŽƐĂƉĂŐĂƌͲ
ϯ͘ϳϯϳ
ϯϯϲ͘ϰϲϲ
ϯϴϱ͘Ϭϳϰ ŶŝĂůĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵ
ĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽĂƌĞĐĞďĞƌ
80.755
Ϯϯ͘ϮϱϮ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞďĞŶĞİͲ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
- ;ϱϴϯ͘ϬϬϭͿ ;ϭ͘ϭϯϭ͘ϰϬϲͿ
ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐͲ
Ϯϰϭ͘ϳϰϵ
17
ϯϬ
17
ϯϬ ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƐĂůŝĞŶĂĕƁĞƐĚĞĂƟǀŽ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϴϭ͘ϯϮϭ
ϭϮϬ͘ϵϳϵ ĐŝŽƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ
ϯϴϲ͘ϭϮϮ
ϰϮϰ͘ϭϯϴ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů;ϭϱϰͿ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
ϯ͘ϰϮϵ
ϵϭ͘ϯϲϰ
ϰϱϯ͘ϯϰϱ
ϰϳϬ͘ϬϬϵ /ZĞ^ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
;ϯϬ͘ϳϲϰͿ
ϯϲ͘Ϭϰϱ
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ϲϮϬ
ϰϭϳ͘ϰϰϱ
ϯϲϯ͘ϲϳϭ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϰ͘Ϯϵϭ
Ϯϯϭ͘ϭϰϵ ϮϮ͘ϵϲϲ͘ϴϬϰ ϭϲ͘Ϯϴϵ͘ϭϲϵ KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
ϵϭ͘ϵϭϮ
Caixa restrito
ϯϰ͘ϱϲϮ
ϭϰϳ͘ϵϭϬ WĂƐƐŝǀŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐ

ϮϳϮ͘ϲϵϮ
ϭϬϭ͘Ϯϴϯ
158.705
ϵ͘ϴϰϳ ďĂƐĞĂĚŽĞŵĂĕƁĞƐͲ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐͲ
Ϯϲ͘ϯϬϭ
Ϯϴ͘Ϯϵϵ ŽŶĐĞƐƐƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶͲ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƉĂŐĂƌ
ϭϯ͘ϲϳϳ
Ϯϭ͘ϭϮϵ
ϳϯϱ͘ϴϮϱ
Ϯϯϱ͘Ϯϯϯ
ZĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞ
ϱ͘ϯϴϯ
ϳ͘ϭϯϰ
ϯϮ͘ϴϲϰ
108.081
ϳ͘ϯϬϬ ĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
187.995
ϴϲ͘ϱϰϰ
ϳϵϮ͘ϰϭϱ
ϮϵϬ͘ϴϯϴ ZĞĐĞŝƚĂƐĚŝĨĞƌŝĚĂƐ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ϱϲϮ͘ϳϲϯ
ϱϰϯ͘ϴϳϵ :ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ
/ZĞ^ĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ϰϭ͘ϱϰϯ
ϭϲϴ͘Ϭϴϵ KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
ϭϮϵ͘ϭϵϴ Ϯ͘ϯϱϮ͘ϴϳϳ Ϯ͘ϭϵϵ͘ϵϲϭ
15
50
ϰϲϬ͘ϵϵϬ
Ϯϵϵ͘ϯϵϵ ĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐϮϰϮ͘ϲϬϲ
KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌͲ
ϵϱϳ͘ϲϳϭ
ϳϮϲ͘ϳϲϲ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϰϯϴ͘ϲϵϲ ;ϮϮϬ͘ϰϰϲͿ
ϭϯϰ͘ϭϳϱ
ϭϮϬ͘ϭϲϴ ϭϮ͘ϲϭϴ͘Ϯϯϵ ϵ͘ϮϬϱ͘ϴϴϭ /ZĞ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϲϵ͘ϳϵϭ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞďƀŶƵƐĞ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ϰϬ͘ϰϵϴ
Ϯϴ͘Ϭϱϵ
ϵϭϲ͘ϯϳϰ
ϵϳϭ͘ϱϭϲ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂͲ
ϭϲϭ͘ϬϰϮ
ϮϮϵ͘ϴϰϰ
ŵĞŶƚŽƐĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ
ϳϴϴ͘Ϯϴϵ
ϴϳϱ͘ϴϴϮ ϯϴ͘ϲϰϵ͘ϬϬϵ Ϯϲ͘ϰϬϵ͘ϴϳϮ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐůƵĐƌŽƐͲ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘ϵϬϰ
Ϯ͘ϮϱϮ Ϯ͘ϰϳϮ͘ϯϰϭ ϰ͘Ϭϱϰ͘ϲϲϱ WĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĞŵĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
- ϳ͘ϱϱϮ͘ϴϬϲ ϯ͘ϲϳϵ͘ϵϴϴ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂͲ
ϯϮ͘Ϭϵϴ
ϲ͘ϲϯϬ
ƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ
ϲϵϱ͘ϵϯϴ
ϲϬϬ͘ϱϰϭ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŝƐƚĂƐ
/ZĞ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
- ϭ͘ϵϬϬ͘Ϯϰϭ ϭ͘ϲϬϳ͘ϱϲϲ
ϯϯϳ͘ϲϮϬ
ϯϴϳ͘Ϭϰϰ
ϲϭϭ͘ϱϯϳ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
ϱ͘ϰϴϯ
ϲ͘ϳϮϬ
ϮϴϮ͘ϴϮϭ
ϮϱϮ͘ϰϯϲ ĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐͲ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
;ϲ͘ϯϮϱͿ
;ϴ͘ϮϳϭͿ
Ϯϯϯ͘ϵϳϲ
ϭϮϭ͘ϯϮϯ ϭϯ͘ϮϬϬ͘ϲϳϮ ϴ͘ϱϰϯ͘ϳϰϬ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝͲ
- ;ϭϯϮ͘ϯϵϵͿ ;ϭϲϱ͘ϯϵϴͿ
ƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ϭϮϱ͘ϮϮϳ
ϱϬ͘Ϯϲϳ ƌĠĚŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐͲ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ
ϲϴ͘ϯϭϭ ;ϰϭϬ͘ϬϬϬͿ
ϭϰϵ͘Ϭϭϴ
155.070 ĞƐƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͲ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ
Ϯ͘ϳϳϲ͘ϭϳϮ ϯ͘ϬϭϮ͘ϱϭϯ
ϰϯϰ͘ϰϳϵ
ϰϮϴ͘ϯϯϱ KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
/ZĞ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϮϮ͘ϱϬϯ
ϮϮ͘ϱϬϯ ϯ͘ϳϭϯ͘ϲϯϱ ϯ͘ϵϬϲ͘Ϭϲϳ 'ĂŶŚŽ;ƉĞƌĚĂͿĐŽŵ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶͲ
ŽƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
;ϲ͘ϬϵϰͿ
;ϲ͘ϬϵϰͿ
- Ϯ͘ϴϮϰ͘ϲϯϳ ϯ͘ϰϰϱ͘Ϭϯϯ
ƚƌŽůĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ
- ϳ͘ϵϴϴ͘ϮϬϴ ϳ͘ϱϰϴ͘ϵϲϬ ŽŶĐĞƐƐƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
KƵƚƌĂƐƉĞƌĚĂƐŽďƌĞ
ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
Ϯ͘ϯϭϳ
Ϯ͘ϱϰϰ ϳ͘ϵϭϴ͘ϱϰϳ ϰ͘ϰϳϮ͘Ϯϳϰ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞďĞŶĞİͲ
Ϯ͘ϬϲϬ
Ϯ͘ϬϲϬ
ϳϮϴ͘ϳϯϰ
ϳϬϱ͘ϬϬϯ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐͲ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
- ϭϰ͘Ϭϲϴ͘ϱϬϲ ϭϮ͘ϭϱϯ͘ϭϯϲ ĐŝŽƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ
KƵƚƌŽƐ
;Ϯϵ͘ϬϲϯͿ
ϯϬϭ͘ϲϴϵ ;ϭϯϴ͘ϰϳϴͿ
/ŶƚĂŶŐşǀĞůĞĄŐŝŽ
- ϭϳ͘ϯϬϴ͘ϰϯϵ ϭϲ͘ϴϰϯ͘ϲϱϵ WĂŐĄǀĞŝƐĂƉĂƌƚĞƐ
ϵϮ͘ϭϬϵ
ϴϰ͘ϬϯϮ ϲ͘ϲϰϵ͘ϰϯϵ ϱ͘ϴϬϱ͘ϱϭϬ
ϱϬϯ͘ϯϵϭ
ϯϲϯ͘ϴϴϵ
15.005
ϭϯ͘ϯϯϳ sĂƌŝĂĕƁĞƐĞŵ͗
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯ͘ϬϭϮ͘ϰϲϱ ϯ͘ϭϯϲ͘ϯϴϬ ϲϬ͘ϵϭϴ͘ϴϱϭ ϰϵ͘ϵϵϬ͘ϭϬϰ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ϰϳϯ͘ϵϵϵ
- ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐͲ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϯ͘Ϭϰϲ͘ϳϱϲ ϯ͘ϯϲϳ͘ϱϮϵ ϴϯ͘ϴϴϱ͘ϲϱϱ ϲϲ͘Ϯϳϵ͘Ϯϳϯ WĂƐƐŝǀŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐ
;ϰͿ
ϲϳ͘Ϯϵϭ ;ϭϯϵ͘ϴϵϰͿ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ϯϭ͘ϰϮϱ
- ƐƚŽƋƵĞƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ
- ;ϭϭϳ͘ϭϲϲͿ
;ϵϬ͘ϵϲϱͿ
ZĞĐĞŝƚĂƐĚŝĨĞƌŝĚĂƐ
ϰϯ͘ϬϬϬ
ϰϴ͘Ϭϯϲ
ĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ;ϰ͘ϳϵϯͿ
ϭϰ͘ϲϬϮ
ϲϵ͘ϵϳϳ
ϭϵϰ͘ϭϱϬ
ϭϵ͘Ϯϲϳ
ϭϯ͘ϲϮϯ ϭ͘ϯϴϬ͘ϮϭϬ ϭ͘ϯϲϳ͘ϳϵϰ WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐϯϰϴ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ϭ͘ϱϮϳ ;ϮϮϰ͘ϱϱϵͿ
Ϯϰ͘Ϯϴϳ
ϳϰϮ͘ϴϭϳ
ϳϮϭ͘Ϭϵϵ &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ Ϯ͘ϵϭϬ͘ϴϱϲ KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
;ϳϭϬͿ
;ϳϮϴͿ
ϭϲϲ͘ϱϰϲ
ϯϴϯ͘ϭϴϲ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭ͘ϯϯϱ͘ϯϱϰ ϭ͘Ϯϳϴ͘ϭϰϵ ϱϭ͘ϳϯϲ͘ϭϬϭ ϰϭ͘ϰϴϳ͘ϳϴϬ KƌĚĞŶĂĚŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĂƉĂŐĂƌ;ϯ͘ϳϯϳͿ
ŝĨĞƌĞŶĕĂƐĐĂŵďŝĂŝƐĚĞ
Ϯ͘ϰϳϭ ;ϭϳϯ͘ϴϳϬͿ ;ϭϵϱ͘ϴϮϮͿ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
ϭ͘ϰϲϵ͘ϱϮϵ ϭ͘ϯϵϴ͘ϯϭϳ ϲϰ͘ϯϱϰ͘ϯϰϬ ϱϬ͘ϲϵϯ͘ϲϲϭ KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
;ϵϭ͘ϵϯϱͿ
Ϯϲ͘ϱϮϱ
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
;ϮϭϮ͘ϲϵϵͿ
;ϭϴϳ͘ϮϵϮͿ
exterior - CTA
;ϳϳ͘ϱϴϱͿ
;Ϯϵ͘ϲϬϴͿ
ϱϴ͘ϭϬϰ
ϭ͘ϲϱϰ
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ĞŶĞİĐŝŽƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ
;ϯϳ͘ϰϰϰͿ
;ϯϵ͘ϯϴϳͿ
WĞƌĚĂƐĂƚƵĂƌŝĂŝƐĐŽŵƉůĂŶŽĚĞ
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
;ϭ͘ϱϮϯ͘ϬϮϳͿ ;ϭ͘ϭϮϱ͘ϬϱϭͿ ;ϭ͘ϱϮϯ͘ϬϮϳͿ ;ϭ͘ϭϮϱ͘ϬϱϭͿ ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
;ϭϭ͘ϬϬϳͿ
ϱϮϬ
;ϯϰ͘ϱϮϮͿ
;ϲϮ͘ϮϯϴͿ
ďĞŶĞİĐŝŽƐůşƋƵŝĚŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐͲ
;ϯϲ͘ϰϲϮͿ
;ϱϲ͘ϯϲϬͿ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
ϭ͘ϳϰϬ͘ϮϭϮ ϭ͘ϰϴϰ͘ϴϱϵ ϭ͘ϳϰϬ͘ϮϭϮ ϭ͘ϰϴϰ͘ϴϱϵ KƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂͲ
;ϭϳ͘ϲϭϱͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵŚĞĚŐĞĚĞŇƵǆŽ
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƉŽƌĐĞƐƐĆŽ
ĚĞĐĂŝǆĂĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
;ϰϲϬ͘ϲϯϱͿ ;Ϯϭϭ͘ϮϳϯͿ ;ϰϲϬ͘ϲϯϱͿ ;Ϯϭϭ͘ϮϳϯͿ ĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͲ
;ϯϭ͘ϴϱϳͿ
ϰϭϬ͘ϬϬϬ
ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ
;ϭϳϭ͘ϭϵϲͿ
;ϲϳ͘ϴϬϲͿ ;ϱϮϳ͘ϳϱϬͿ ;Ϯϱϲ͘ϬϵϮͿ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝͲ
sĂƌŝĂĕĆŽůşƋƵŝĚĂŶŽǀĂůŽƌ
ĕƁĞƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
;ϭϱ͘ϯϬϴͿ ;ϴϬϮ͘ϲϯϬͿ
ϱϳϮ͘ϲϭϮ
ũƵƐƚŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ϱϴϭͿ
;Ϯϱ͘ϮϵϱͿ
;ϯϵϵͿ
;Ϯϱ͘ϯϳϵͿ ĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶͲ
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚŽƌĞƐ
ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ ϭ͘ϵϲϵ͘ϮϭϮ ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ ϭ͘ϵϲϵ͘ϮϭϮ ĐĞƐƐƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
;ϱϭ͘ϵϰϳͿ
;ϰϳϰͿ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
- ϭϳ͘ϵϱϰ͘Ϭϴϴ ϭϯ͘ϲϭϲ͘ϰϬϬ KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝͲ
ĚĞ/ZĞ^
;Ϯϰϵ͘ϯϲϮͿ ;ϭϮϮ͘ϳϬϵͿ ;ϱϬϲ͘ϱϬϳͿ ;ϯϯϲ͘ϭϳϳͿ dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ǀŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
ϴϵ͘ϭϯϴ ;ϭϬϮ͘ϱϵϮͿ ;ϭϲϴ͘ϰϰϬͿ ;ϰϭϱ͘ϬϳϯͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƚŽƚĂůϭϭϳ
ϱϭϴ͘ϱϲϱ
ϴϮϬ͘ϲϯϰ Ϯ͘ϱϳϰ͘ϲϳϵ ůşƋƵŝĚŽ
ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ ϭ͘ϵϲϵ͘ϮϭϮ ϭϵ͘ϱϯϭ͘ϯϭϱ ϭϱ͘ϱϴϱ͘ϲϭϮ
ϲϵ͘Ϯϯϵ
;ϵϵ͘ϱϭϮͿ ;ϭ͘ϲϰϯ͘ϮϱϱͿ
ϰϲϮ͘ϬϬϬ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽ
ĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
ϯ͘Ϭϰϲ͘ϳϱϲ ϯ͘ϯϲϳ͘ϱϮϵ ϴϯ͘ϴϴϱ͘ϲϱϱ ϲϲ͘Ϯϳϵ͘Ϯϳϯ ;ƵƟůŝǌĂĚŽͿŶĂƐĂƟǀŝͲ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐϭϭϳ
ϱϭϴ͘ϱϲϱ
117
ϱϭϴ͘ϱϲϱ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϭϲϭ͘ϯϰϴ
;ϭϱ͘ϰϴϬͿ ϱ͘ϬϬϲ͘ϭϴϰ ϲ͘Ϯϲϳ͘ϱϭϬ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
ϴϮϬ͘ϱϭϳ Ϯ͘Ϭϱϲ͘ϭϭϰ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
117
ϱϭϴ͘ϱϲϱ
ϴϮϬ͘ϲϯϰ Ϯ͘ϱϳϰ͘ϲϳϵ
ĂŝǆĂƌĞĐĞďŝĚŽŶĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ
ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
709
709
>ƵĐƌŽƐ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
ũƵƐƚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĂĐƵŵƵůĂͲ ĚĞĐŽŶƚƌŽůĂͲ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵ
ĂƉŝƚĂů ZĞƐĞƌǀĂĚĞ ZĞƐĞƌǀĂƐ

;Ϯϭ͘ϲϬϵͿ
;ϭ͘ϭϰϮͿ
;ϵϰ͘ϰϲϰͿ
ĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐͲ
ĚŽƐ
ƐŽĐŝĂů
ĐĂƉŝƚĂů ĚĞůƵĐƌŽƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
dşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐϭϭϵ͘ϴϰϳ
ϯϱ͘ϰϬϬ ;ϯϲϯ͘ϳϮϳͿ ϭ͘ϮϱϮ͘ϬϵϬ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
Ϯ͘ϵϲϯ͘ϲϭϬ ;ϯϵϴ͘ϴϲϵͿ ϴϰϲ͘ϲϰϵ
;ϵϱ͘ϬϱϬͿ
Ͳ ϯ͘ϯϭϲ͘ϯϰϬ
ϭϰ͘ϳϴϭ͘ϲϰϮ ϭϴ͘Ϭϵϳ͘ϵϴϮ ZĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ
EŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĂĚŽͲ
ăƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ;ϭϯϵ͘ϯϵϴͿ
ϰϵϱ͘ϭϮϮ
;ϲϰ͘ϯϰϭͿ
ƚĂĚĂƐƉĞůĂŝŶǀĞƐƟĚĂŽƐĂŶ>ŝŵŝƚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
;ϰϯϰ͘ϵϵϰͿ
;ϰϯϰ͘ϵϵϰͿ WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
;Ϯϳϳ͘ϭϴϰͿ
^ĂůĚŽƐĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
Ϯ͘ϵϲϯ͘ϲϭϬ ;ϯϵϴ͘ϴϲϵͿ ϴϰϲ͘ϲϰϵ
;ϵϱ͘ϬϱϬͿ
Ͳ ϯ͘ϯϭϲ͘ϯϰϬ
ϭϰ͘ϯϰϲ͘ϲϰϴ ϭϳ͘ϲϲϮ͘ϵϴϴ Caixa restrito
ϭϮϰ͘ϯϯϬ
;ϯϭ͘ϰϯϵͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
- ϲϰϭ͘Ϯϳϰ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ
Ϯ͘Ϯϲϵ͘ϱϴϮ
Ϯ͘ϵϭϬ͘ϴϱϲ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĚĞ
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŐĞŶƚĞƐ͗
ϭϯ͘ϭϲϱ
ϭϳ͘ϲϵϬ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;Ϯϱ͘ϮϵϱͿ
;Ϯϱ͘ϮϵϱͿ
;ϴϰͿ
;Ϯϱ͘ϯϳϵͿ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐͲ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂͲ
WĞƌĚĂƐĂƚƵĂƌŝĂŝƐĐŽŵƉůĂŶŽĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐ
ϭ͘ϴϱϮ ϭ͘ϰϲϮ͘ϲϮϱ
ůşƋƵŝĚŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐͲ
;ϱϲ͘ϯϲϬͿ
;ϱϲ͘ϯϲϬͿ ĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
;ϭϴϲͿ
ϯϵ͘ϳϵϭ
;ϱ͘ϰϭϯͿ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;ϲϳ͘ϴϬϲͿ
;ϲϳ͘ϴϬϲͿ
;ϭϴϴ͘ϮϴϲͿ
;Ϯϱϲ͘ϬϵϮͿ KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ũƵƐƚĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŵŽĞĚĂĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;Ϯϵ͘ϲϬϴͿ
;Ϯϵ͘ϲϬϴͿ
ϯϭ͘ϮϲϮ
ϭ͘ϲϱϰ ĚŝĕƁĞƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
;Ϯ͘ϲϬϮͿ
dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕
ůşƋƵŝĚŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭϮϮ͘ϳϬϵͿ
Ͳ ;ϭϮϮ͘ϳϬϵͿ
;Ϯϭϯ͘ϰϲϴͿ
;ϯϯϲ͘ϭϳϳͿ ĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ŝŶƚĂŶŐşǀĞů͕
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽͲ
;ϮϭϵͿ ;ϰ͘Ϭϯϰ͘ϲϴϴͿ ;Ϯ͘ϳϲϯ͘ϭϱϲͿ
ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĨĞŝƚŽĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂƌĂŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
ϱ͘ϲϰϯ
ϱ͘ϲϰϯ ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
KƉĕĆŽƐŽďƌĞĂĕƁĞƐĞǆĞƌĐŝĚĂƐ
ϭϱ͘ϬϵϮ
ϭϱ͘ϬϵϮ ĚĞĐĂŝǆĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽ
;ϵϰ͘ϲϯϭͿ
;ϵ͘ϴϯϳͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
;Ϯϰϱ͘ϵϮϰͿ
;Ϯϰϱ͘ϵϮϰͿ ĂŝǆĂƌĞĐĞďŝĚŽĚĞǀĞŶĚĂĚĞ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌĞƐĐƌŝƚŽƐ
ϱϲϮ
ϱϲϮ
ϭϰ͘ϲϳϵ
ϭϱ͘Ϯϰϭ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐͲ
ϯϴϴ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
- ϲϯϴ͘ϮϭϬ
- ;ϲϯϴ͘ϮϭϬͿ
- ƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ
ZĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
;ϲϭϳ͘ϵϬϭͿ
;ϲϭϳ͘ϵϬϭͿ ŶŽǀŽƐŶĞŐſĐŝŽƐͲ
;ϱϭ͘ϮϵϵͿ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
Ϯϴ͘ϵϲϵ
Ϯϴ͘ϵϲϵ ĂŝǆĂƌĞĐĞďŝĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞ
dŽƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ĚĞĞƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
Ͳ
Ͳ ϲϯϴ͘ϮϭϬ
Ͳ ;ϲϯϳ͘ϲϰϴͿ
ϱϲϮ
;ϳϵϵ͘ϰϰϮͿ
;ϳϵϴ͘ϴϴϬͿ
ĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐͲ
Ϯ͘ϴϱϭ
10.578
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
;ϰϮͿ
;ϰϮͿ
;ϲϰϰͿ
;ϲϴϲͿ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽ;ƵƟůŝǌĂĚŽͿŶĂƐ
ϱϬϵ͘Ϯϭϳ ;ϰ͘ϳϬϱ͘ϬϮϯͿ ;ϭϲϮ͘ϴϯϭͿ
dƌĂŶƐĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞŇĞǆŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
- ;ϭϳϵ͘ϮϳϵͿ
- ;ϭϳϵ͘ϮϳϵͿ
;ϭϳϵ͘ϮϳϵͿ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ;ϭϵ͘ϱϱϭͿ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ ;ϱϯϴ͘ϳϭϲͿ
- ;ϱϯϴ͘ϳϭϲͿ
;ϲϳϰͿ
;ϱϯϵ͘ϯϵϬͿ &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ϭϰ͘Ϭϯϭ
;ϭϵϯͿ
ϭϯ͘ϴϯϴ ĂƉƚĂĕƁĞƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂͲ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
ϭϰ͘Ϭϯϭ
ϭϬϮ͘ϱϬϬ ϭϭ͘ϱϴϬ͘ϯϰϯ ϵ͘ϱϯϳ͘ϲϰϮ
/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;ϰϴϯ͘ϮϵϳͿ
Ϯ͘ϰϵϳ
;ϯ͘ϱϴϰͿ ;ϰϴϰ͘ϯϴϰͿ
;ϰϴϰ͘ϯϴϰͿ ŵĞŶƚŽƐĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐͲ
ŝƐĆŽƉĂƌĐŝĂůĞŵĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ
;ϲϱϵ͘ϲϯϲͿ
;Ϯϰ͘ϳϭϱͿ
ϲ͘ϰϴϲ
- ;ϲϳϳ͘ϴϲϱͿ
;ϲϳϳ͘ϴϲϱͿ ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƐŽďƌĞ
DƵĚĂŶĕĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂ
;ϭ͘ϵϴϱ͘ϰϬϵͿ ;ϭ͘ϵϴϱ͘ϰϬϵͿ ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
dŽƚĂůĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
;ϭ͘ϭϰϮ͘ϵϯϯͿ ;ϳϮϲ͘ϭϴϭͿ
Ͳ
ϲ͘ϰϴϲ ;ϯ͘ϲϮϲͿ ;ϭ͘ϴϲϲ͘ϮϱϰͿ
;ϭ͘ϵϴϲ͘ϵϮϬͿ ;ϯ͘ϴϱϯ͘ϭϳϱͿ ĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ;ϮϬϳ͘ϴϴϳͿ
;ϭϭ͘ϳϱϱͿ ;ϯ͘ϴϴϳ͘ϮϰϰͿ ;ϰ͘ϰϴϱ͘ϭϭϮͿ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ;ϭ͘ϭϮϱ͘ϬϱϭͿ ϭ͘ϰϴϰ͘ϴϱϵ
;Ϯϭϭ͘ϮϳϯͿ
Ͳ ϭ͘ϵϲϵ͘ϮϭϮ
ϭϯ͘ϲϭϲ͘ϰϬϬ ϭϱ͘ϱϴϱ͘ϲϭϮ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
- Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
ϭ͘Ϭϳϳ͘ϲϲϮ
ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͗
;ϯϯ͘ϮϭϯͿ ;ϭ͘ϳϴϰ͘ϱϳϮͿ ;ϭ͘ϰϭϳ͘ϯϵϳͿ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;ϱϴϭͿ
;ϱϴϭͿ
;ϱϴϭͿ ĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ;ϭ͘ϱϵϲͿ
'ĂŶŚŽ;ƉĞƌĚĂͿĚĞŚĞĚŐĞĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ
;ϭϳϭ͘ϭϵϲͿ
- ;ϭϳϭ͘ϭϵϲͿ
;ϯϱϲ͘ϱϱϰͿ
;ϱϮϳ͘ϳϱϬͿ ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů
;ϲϲϱͿ ;ϱ͘ϰϮϱ͘ϯϰϰͿ ;ϰϮϯ͘ϵϰϴͿ
ũƵƐƚĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŵŽĞĚĂĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;ϳϳ͘ϱϴϱͿ
;ϳϳ͘ϱϴϱͿ
ϭϯϱ͘ϲϴϵ
ϱϴ͘ϭϬϰ ƐŽďƌĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ;ϰϮϲͿ
'ĂŶŚŽƐ;ƉĞƌĚĂƐͿĂƚƵĂƌŝĂŝƐĞŵƉůĂŶŽĚĞďĞŶĞİĐŝŽĚĞĮŶŝĚŽͲ
;ϯϲ͘ϰϲϮͿ
;ϯϲ͘ϰϲϮͿ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐ
sĂƌŝĂĕĆŽůşƋƵŝĚĂŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞ
ƐŽďƌĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;ϮϬϬͿ
;ϭϴϰͿ ;ϱϬϭ͘ϭϮϭͿ ;Ϯϰϵ͘ϱϬϵͿ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂǀĞŶĚĂ
ϭϴϮ
ϭϴϮ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
- ;ϭϲϯ͘ϭϳϳͿ ;ϭϮϲ͘ϵϴϲͿ
ůşƋƵŝĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;Ϯϰϵ͘ϯϲϮͿ
Ͳ ;Ϯϰϵ͘ϯϲϮͿ
;Ϯϱϳ͘ϭϰϱͿ
;ϱϬϲ͘ϱϬϳͿ ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
- ϭ͘ϰϵϬ͘ϵϴϲ
Ϯϱϭ͘ϱϰϱ
ĨĞŝƚŽĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂƌĂŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
ϴ͘Ϯϰϰ
ϴ͘Ϯϰϰ ĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞƌĞĐĞďşͲ
KƉĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĕƁĞƐĞǆĞƌĐŝĚĂƐ
ϲϵϴ͘ϵϵϴ
ϲϵϴ͘ϵϵϴ ǀĞŝƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ϰϱ
;Ϯ͘ϳϵϴͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
;ϳϱϲ͘ϵϭϮͿ
;ϳϱϲ͘ϵϭϮͿ ZĞĐƵƌƐŽĚĞĐĂŝǆĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌĞƐĐƌŝƚŽƐ
579
579
579 ăƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐϳϰ͘ϰϳϯ ;ϱϰϯ͘ϬϱϬͿ
;ϳϱ͘ϰϴϮͿ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
- Ϯϱϱ͘ϯϱϯ
- ;Ϯϱϯ͘ϯϱϯͿ
- ZĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉŽƌƚĞ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ϲ͘ϲϲϲ
ϲ͘ϲϲϲ
ĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐͲ
- ϰ͘ϯϵϳ͘ϳϳϮ
ϰϵϰ͘ϳϴϯ
dŽƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐ
;ϲ͘ϴϳϮͿ
;ϲ͘ϲϯϵͿ ;ϯϬϴ͘ϳϯϳͿ ;Ϯϭϰ͘ϱϯϱͿ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞĞƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
Ͳ
Ͳ Ϯϱϱ͘ϯϱϯ
Ͳ ;Ϯϱϰ͘ϳϳϰͿ
ϱϳϵ
;ϰϯ͘ϬϬϰͿ
;ϰϮ͘ϰϮϱͿ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐͲ
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
- ;ϭϳϰ͘ϮϮϳͿ ;ϱϯϱ͘ϴϯϮͿ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚŽƐƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƐůşƋƵŝĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
ϱ͘Ϯϵϱ
ϱ͘Ϯϵϱ
ϱ͘Ϯϵϱ ĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ
ϭ͘ϱϰϯ
dƌĂŶƐĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞŇĞǆŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
- ;ϭ͘ϮϮϯ͘ϵϴϴͿ
- ;ϭ͘ϮϮϯ͘ϵϴϴͿ
- ;ϭ͘ϮϮϯ͘ϵϴϴͿ KƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂͲ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
ϱϭϲ͘ϰϮϳ
ϱϭϲ͘ϰϮϳ
ϱϭϲ͘ϰϮϳ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
;ϮϮ͘ϴϬϰͿ
;ϰϱ͘ϵϲϭͿ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
ϯϬϵ͘ϱϴϱ
ϯϬϵ͘ϱϴϱ
ϯϬϵ͘ϱϴϱ ďĂƐĞĂĚĂĞŵĂĕƁĞƐͲ
DƵĚĂŶĕĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂ
ϯ͘ϱϲϬ͘ϭϳϱ
ϯ͘ϱϲϬ͘ϭϳϱ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĚĞ
- ;Ϯϲϵ͘ϵϳϳͿ ;ϯ͘Ϭϴϲ͘ϲϰϮͿ
dŽƚĂůĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
Ͳ ;ϯϵϳ͘ϵϳϲͿ
Ͳ
Ͳ
ϱ͘Ϯϵϱ ;ϯϵϮ͘ϲϴϭͿ
ϯ͘ϱϲϬ͘ϭϳϱ
ϯ͘ϭϲϳ͘ϰϵϰ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
- ;ϰϵϱ͘ϬϰϴͿ ;ϭ͘ϭϰϭ͘ϯϬϮͿ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ;ϭ͘ϱϮϯ͘ϬϮϳͿ ϭ͘ϳϰϬ͘ϮϭϮ
;ϰϲϬ͘ϲϯϱͿ
Ͳ ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ
ϭϳ͘ϵϱϰ͘Ϭϴϴ ϭϵ͘ϱϯϭ͘ϯϭϱ ZĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ϭϱϵ͘ϴϳϵͿ ;ϭϳϬ͘ϱϲϳͿ ;ϰ͘ϴϴϯ͘ϲϭϱͿ ;ϯ͘ϴϱϱ͘ϯϯϯͿ ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĂƟǀŽ
ϲϱ͘ϰϳϴ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϭϭϳ͘ϭϯϲ
Ϯϭϲ͘ϵϭϱ
ϱϯϬ͘ϱϱϱ ϭ͘ϮϬϱ͘ϮϮϭ ĚĞĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůůşƋƵŝĚĂ;ϵϯ͘ϮϯϴͿ
;ϮϮ͘ϯϵϲͿ ;ϯ͘ϯϲϰ͘ϬϵϱͿ
;ϱϰϵ͘ϯϰϴͿ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐͲ
ϭ͘ϭϵϮ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
- ϱ͘ϱϵϯ͘ϵϵϮ ϭ͘Ϯϳϱ͘Ϯϵϳ ƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽ;ƵƟůŝǌĂĚŽͿ
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂͲ
ϰϮϳ ϮϬ͘ϰϯϳ͘ϴϯϱ ϮϬ͘ϲϯϬ͘ϳϭϰ ZĞƐƵůƚĂĚŽ
ƵƐƚŽƐĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
;ϭϯϱ͘ϵϴϭͿ
Ϯϯ͘ϵϱϮ ;Ϯ͘ϭϮϯ͘ϭϲϯͿ ;ϭ͘ϵϮϰ͘ϭϲϯͿ ŐĞƌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
;ϭϰϮ͘ϱϬϴͿ ;ϰϵϮ͘ϵϲϭͿ ϰ͘ϱϬϮ͘ϯϮϴ ;ϭ͘ϱϭϴ͘ϳϵϵͿ
ĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐͲ
- ;ϭϰ͘ϱϬϭ͘ϳϮϱͿ ;ϭϰ͘ϭϲϬ͘ϱϬϵͿ ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽ
ĐƌĠƐĐŝŵŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝͲ
ZĞƐƵůƚĂĚŽďƌƵƚŽ
Ͳ
ϰϮϳ ϱ͘ϵϯϲ͘ϭϭϬ ϲ͘ϰϳϬ͘ϮϬϱ /ZĞ^
Ϯϰϵ͘ϱϭϳ
ϲϰϯ͘ϳϰϳ ϭ͘ϴϮϵ͘ϴϰϲ ϯ͘ϲϴϲ͘ϰϭϰ ǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ;ϳϭϭͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
;ϵϱϵ͘ϭϰϲͿ ;ϭ͘ϭϮϮ͘ϴϲϲͿ
ϳϳϲ ϰ͘ϴϬϯ͘ϰϴϵ ϰ͘ϱϴϱ͘ϴϴϬ
/ZĞ^
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
;ϯϴͿ
;Ϯ͘ϰϳϯͿ
;ϵϰϭ͘ϰϬϭͿ ;ϭ͘ϬϬϳ͘ϬϮϱͿ ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϴϭϴ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
;ϭϯ͘ϲϳϱͿ
;ϱϭ͘ϳϬϳͿ ;ϭ͘ϴϬϱ͘ϮϯϴͿ ;ϭ͘Ϯϴϲ͘ϭϱϵͿ Corrente
ϰϮ ϴ͘ϰϳϴ͘ϲϮϭ ϯ͘ϲϯϭ͘ϵϯϬ
ŝĨĞƌŝĚŽ
ϰϯϴ͘ϲϵϲ
ϮϮϬ͘ϰϰϲ ĨĞŝƚŽĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
;ϯϴͿ
;Ϯ͘ϰϳϯͿ
;ϱϬϮ͘ϳϬϱͿ
;ϳϴϲ͘ϱϳϵͿ ƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ;ϲ͘ϱϮϵͿ
ϲ͘ϯϭϴ
ϭϲϵ͘ϰϴϭ
ϰϭϲ͘ϲϱϬ
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ;ϮϬ͘ϮϬϰͿ
;ϰϱ͘ϯϴϵͿ ;Ϯ͘ϱϵϰ͘ϵϬϯͿ ;ϭ͘ϵϵϮ͘ϯϳϱͿ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƐŽƉĞƌĂͲ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂͲ
ϯϲϯ͘ϱϵϵ
ϮϲϬ͘ϴϭϭ
ĕƁĞƐĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞϮϰϵ͘ϰϳϵ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ Ϯ͘ϴϵϵ͘ϴϯϱ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂͲ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƐŽƉĞƌĂͲ
ĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕
ĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϭϬϳ
818 ϭϯ͘ϲϰϱ͘ϳϬϵ ϴ͘ϰϳϴ͘ϲϮϭ
ĕƁĞƐĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐ
ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝͲ
ĐƌĠƐĐŝŵŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚĞĐĂŝǆĂĞ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϭ͘ϬϮϭ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ;ϳϭϭͿ
ƌŽůşƋƵŝĚŽĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
;ϮϬ͘ϮϬϰͿ
;ϰϰ͘ϵϲϮͿ ϯ͘ϯϰϭ͘ϮϬϳ ϰ͘ϰϳϳ͘ϴϯϬ ůşƋƵŝĚĂƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
ϳϳϲ ϰ͘ϴϬϯ͘ϰϴϵ ϰ͘ϱϴϱ͘ϴϴϬ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽͲ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ Ϯ͘ϵϭϬ͘ϴϱϲ
ŶŝĂůĞŵĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ
ϰϬϱ͘ϳϬϮ
ϲϲϰ͘ϳϱϳ
Ϯϴ͘ϴϬϭ
ϭ͘ϯϰϭ ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ŽŶƚĂĚŽƌĂ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐ͗
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂƐ
ZŝƚĂĚĞĄƐƐŝĂĚŽŵĂƌĂůͲZϭ^WϮϯϴϭϵϰͬKͲϵ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽͲ
ϱϴϯ͘ϬϬϭ ϭ͘ϭϯϭ͘ϰϬϲ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐϮϰϵ͘ϰϳϵ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
- ϭ͘Ϭϳϳ͘ϲϲϮ Ϯ͘Ϯϲϵ͘ϱϴϮ ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂͲ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
ϲϰϭ͘Ϯϳϰ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ Ϯ͘ϵϭϬ͘ϴϱϲ
ĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽŶĂƐĞĚĞĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
ůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ϰϬϱ͘ϳϬϮ
ϲϲϰ͘ϳϱϳ
ϲϭϭ͘ϴϬϮ ϭ͘ϭϯϮ͘ϳϰϳ
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IBIS Administração de Bens Próprios Ltda.

CNPJ sob nº 08.063.095/0001-02 - NIRE 35220614007
Redução Parcial do Capital Social
IBIS Administração de Bens Próprios Ltda., Rua Monte Alegre, n° 634, apartamento 71, Perdizes, CEP 05014000, São Paulo, SP, registrada na JUCESP sob NIRE 35220614007, em 13/04/2006, vem a público divulgar, que foi deliberada por Reunião de Sócios realizada em 06/04/2021, a redução parcial do capital social em R$ 400.000,00, na proporção das quotas detida pelos sócios, com o cancelamento de 8.000 quotas e restituição proporcional de capital aos
sócios, em moeda corrente nacional. Administradores: Andrea de Souza Dias Sanches e Sandra de Souza Dias Ganme.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E
ASSEMELHADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, na ﬁgura de seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias,
em particular o estabelecido no art. 31º e 35º, participa que a partir desta data ﬁca estabelecido ﬁca estabelecido o prazo
ﬁnal de até 14 de Abril de 2021 as 17h00min, o prazo para registro formal de chapas concorrentes ao pleito eleitoral para a
nova diretoria do SINDIMERENDA, e convoca todos os associados efetivos e fundadores em pleno gozo de seus deveres
e direitos conforme prevê o art. 28º do Estatuto Social da Entidade, para uma Assembléia Geral Ordinária para ﬁns de
eleiçoes, nos termos da letra “C” do art. 22º, que se realizará no dia 15 de Abril de 2021, as 09h00min em 1ª chamada e
ás 10:00 hs em 2ª chamada na Av. Diorgenes Ribeiro de Lima, Alto da Lapa – São Paulo – SP, para tratar dos assuntos a
seguir; Apresentar razões para não observancia do Art. 58-A, Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal, Instalação da mesa apuradora e evetual apuração, Posse da nova Diretoria, Analise e aprovação de contas da gestâo
anterior, Apresentações de razões da perda do prazo determinado pelo art. 20º do estatuto social e alteração do art. 27º §
1º e demais deliberações que se ﬁzer necessário.
São Paulo 08 de Abril de 2021
Presidente – Antonio Carlos Ferraz

BREOF S.A.

CNPJ/ME nº 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 26/03/2021, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de
acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pelos acionistas: (i) a proposta de redução
do capital da Companhia de R$ 12.832.836,00 para R$ 5.234.373,80, com uma redução efetiva de R$ 7.598.462,20, mediante o cancelamento de
7.598.461 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma proporcional às participações das acionistas no capital social, sendo-lhes
entregue, em contrapartida às ações canceladas, a quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução das respectivas
participações societárias; e (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 5.234.373,80 dividido em 5.234.375 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. A presente
Ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Kenneth Aron Wainer - Secretário.
Acionistas: BPM2, INC, por Rodrigo Lacombe Abbud, e PAULISTA 2 LLC, por Kenneth Aron Wainer.

Avenue Meios de Pagamento Ltda. - CNPJ/ME nº 28.444.640/0001-00 - NIRE 35.235.063.613
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 24.03.2021
Data, Hora, Local: 24.03.2021, às 12hs, na sede social, Rua Santa Justina, nº 660, conjuntos 91 e 94, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Hsu Shao Chun, Secretário: Sr. Henry Sérgio Machert
da Conceição. Deliberações Aprovadas: (i) Redução do capital social, por ser excessivo ao seu objeto social, nos
termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, no montante de R$ 4.500.000,00, passando o capital social dos
atuais R$ 8.360.000,00 para R$ 3.860.000,00, com o consequente cancelamento de 4.500.000 quotas representativas do capital social de titularidade da sócia Avenue Holding S.A., no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, mediante a entrega de créditos à Avenue Holding S.A., no valor de R$ 4.500.000,00 contra a própria sócia Avenue
Holding S.A.; e (ii) autorizar e determinar aos administradores a prática de todas as medidas necessárias. Encerramento: Nada mais. Sócios: Roberto Llopis Lee, Henry Sérgio Machert da Conceição, Hsu Shao Chun, Avenue Holding S.A. (Hsu Shao Chun e Henry Sérgio Machert da Conceição).
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - SINDAF/SP
CNPJ nº 60.534.138/0001-00
O Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – SINDAF/SP,
nos termos do artigo 12 do seu Estatuto, estabelecido à Avenida Vieira de Carvalho,
172, 5º andar, São Paulo/SP, convoca os filiados para a Assembleia Geral a ser
realizada, excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na internet
através da plataforma Zoom, no dia 14 de abril de 2021, às 11:30 em primeira chamada
e às 12:00 em segunda chamada com qualquer número de associados presentes, com
a seguinte pauta: - Apresentação, debate e deliberação quanto a regras específicas
para o processo eleitoral de 2021 da entidade, em razão das restrições sanitárias
impostas pela pandemia, com possibilidade de: (a) adiamento da eleição com prorrogação
dos atuais mandatos e cumprimento do tempo restante do próximo mandato pelos
eleitos, (b) eleição da Diretoria por aclamação, em Assembleia virtual na internet, em
caso de chapa única. O link para acesso à reunião da Assembleia Geral é: https://
zoom.us/j/92383832271. São Paulo, 07 de abril de 2021
Hélio Campos Freire - Presidente

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - AAFIT/SP
CNPJ nº 47.468.376/0001-99
A Associação dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – AAFIT/SP,
nos termos do artigo 13 do seu Estatuto, estabelecida à Avenida Vieira de Carvalho,
172, 5º andar, São Paulo/SP, convoca os associados para a Assembleia Geral a ser
realizada, excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na internet
através da plataforma Zoom, no dia 14 de abril de 2021, às 11:30 em primeira chamada
e às 12:00 em segunda chamada com qualquer número de associados presentes, com
a seguinte pauta: - Apresentação, debate e deliberação quanto a regras específicas
para o processo eleitoral de 2021 da entidade, em razão das restrições sanitárias
impostas pela pandemia, com possibilidade de: (a) adiamento da eleição com prorrogação
dos atuais mandatos e cumprimento do tempo restante do próximo mandato pelos
eleitos, (b) eleição da Diretoria por aclamação, em Assembleia virtual na internet, em
caso de chapa única. O link para acesso à reunião da Assembleia Geral é: https://
zoom.us/j/92383832271. São Paulo, 07 de abril de 2021.
Hélio Campos Freire - Presidente

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 - NIRE 29.300.010.065

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária da Tronox Pigmentos do Brasil
S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital,
por meio de plataforma eletrônica (plataforma Zoom), sem prejuízo do uso do mecanismo de voto à distância como
forma do exercício do direito de voto dos Senhores Acionistas, nos termos do Manual de Participação divulgado pela
Companhia, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar, discutir
HYRWDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDGDVGRSDUHFHUGRV
auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) examinar, discutir e
votar a proposta de destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e
LLL HOHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH¿[DUDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDRDQR
YLJHQWHQRYDORUGHDWp5 GRLVPLOK}HVGHUHDLV LQFOXLQGRDSDUFHOD¿[DHYDULiYHOGDUHPXQHUDomR
Instruções Gerais: 1. Os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia (“Acionistas”) poderão participar
da Assembleia Geral Ordinária por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, das
seguintes formas: (i) votando virtualmente, por meio de plataforma eletrônica; ou (ii) votando à distância, via boletim
de voto à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual de
Participação divulgado pela Companhia. 2. O Acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto
por meio do sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o correspondente
boletim de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, conforme
as orientações constantes no Manual de Participação divulgado pela Companhia. 3. Adicionalmente, os Acionistas, por
si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, que optarem por participar virtualmente da
Assembleia Geral Ordinária, por meio de plataforma eletrônica, deverão fornecer obrigatoriamente até o dia 28 de
abril de 2021, através do e-mail viktor.veras@tronox.com a documentação e informações indicadas no Manual de
Participação divulgado pela Companhia em 30 de março de 2021. A documentação e informações enviadas até o dia
28 de abril de 2021 serão validadas pela Companhia e o Acionista receberá, até às 23:59 horas (horário de Brasília/
DF - Brasil), do dia 29 de abril de 2021, um link de acesso acompanhado de acesso pessoal e intransferível para
sua participação virtual na Assembleia Geral Ordinária. Os acionistas que não enviarem os documentos obrigatórios
para sua participação até o dia 28 de abril de 2021, não poderão participar da Assembleia Geral Ordinária. 4. Para
maiores informações sobre a participação na Assembleia Geral Ordinária virtual da Companhia, os Acionistas devem
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, através do e-mail viktor.
veras@tronox.com ou do telefone (71) 3634-9114. 5. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na
Assembleia Geral Ordinária encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data na sede da Companhia,
no endereço eletrônico da Companhia em www.tronox-al.com.br da Comissão de Valores Mobiliários - CVM em
www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em www.bmfbovespa.
com.br. O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição do voto múltiplo, na forma
da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é, nesta data, de 5% (cinco por cento).
6. Os percentuais mínimos de ações com e sem direito voto, para a instalação do Conselho Fiscal, consoante
o previsto na Instrução CVM nº 324/00, são, respectivamente, de 2% e 1%. Camaçari, 30 de março de 2021.
Roberto Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração.
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EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1010092-26.2019.8.26.0011 Classe Assunto: Interdição - Tutela de
Urgência Requerente: Sheila Silva Cantoni Requerido: Marco Rodrigo Cantoni EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARCO RODRIGO CANTONI, REQUERIDO POR SHEILA
SILVA CANTONI - PROCESSO Nº1010092-26.2019.8.26.0011. A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28/10/2020, foi
decretada a INTERDIÇÃO de MARCO RODRIGO CANTONI, CPF 295.656.928-77, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, a Sra.
SHEILA DA SILVA CANTONI. CPF 224.114.288-39. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃOPARA ASSEMBLEIA GERAL DOS SÓCIOS
OMAHA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
Na qualidade de administrador da sociedade empresária limitada OMAHA
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, inscrit a no CNPJ sob o nº 29.447.641-000170, convoco todos os seus respectivos sócios para a Assembleia Geral Ordinária, a
ocorrer no dia 30 de abril de 2021, às 09:00, a ser realizada virtualmente por meio da
seguinte plataforma:
https://zoom.us/j/94765015655?pwd=dTVGQ2h5ZUw4cndKd3JUYTNYVTMrdz09;
Meeting ID: 947 6501 5655; Passcode: 846326. E em segunda chamada às 09:30, a
ser realizada virtualmente por meio da seguinte plataforma: https://zoom.us/j/
97580412142?pwd=UytMMWNkdURRVStsdTNWMjJ0UWtHZz09; Meeting ID: 975 8041
2142; Passcode: 881627. A assembleia versará sobre a tomada de contas dos
administradores e deliberação sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Para tanto, em atenção ao disposto no artigo 1.078, §1º do Código Civil, o administrador
disponibiliza nesta data, e por meio digital, as demonstrações financeiras que podem
ser acessados no seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/
1teAKGaqTOFg8h8xWFaLiNGdJCLpshs0?usp=sharing. Em obediência ao Art. 1.074
do Código Civi, a Assembleia Geral instala-se, em primeira chamada, com 3/4 (três
quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer número. Os Sócios que não
puderem comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer representar por
procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com
especificação precisa dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento deverá
ser levado a registro juntamente com a ata da respectiva Assembleia Geral e deverá
ser previamente encaminhado ao endereço omahapart@gmail.com. Contando com a
presença e a participação de V. Sas. subscrevo-me, São Paulo/SP, 01 de abril de 2021
RODRIGO LEITE SOARES
RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a todos que o presente edital virem ou interessar possa
que, CARLOS ALBERTO DIAS VISTRA, no pessoal, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº
23.729.508-8-SSP/SP, CPF nº 267.177.448-63, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Guararema, nº
134, Bosque da Saúde,e como representante da empresa KLA COSMÉTICOS LTDA,CNPJ nº 08.692.540/
0001-95, com sede nesta Capital, na Rua Luís Coelho, nº 320, 7º andar, Caixa postal 127, Consolação, fica
intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 66 (sessenta e seis) prestações em atraso,
vencidas de 20/06/2018 a 20/02/2021, no valor de R$1.518.283,21 (um milhão, quinhentos e dezoito mil,
duzentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no
valor de R$1.580.686,45 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e
cinco centavos) que atualizado até 04/09/2021, perfaz o valor de R$1.931.553,95 (um milhão, novecentos e
trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), cuja planilha com os valores
diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na Rua Guararema, nº 134, antiga Rua Guarapuava, lote 170
da quadra “O”, Bosque da Saúde, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 14 na matrícula nº
107.416. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o
prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos
termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com
o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 05 de abril de 2021. O Oficial.
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Guedes diz a Brics que vacinas e
recuperação econômica são prioridades
Registros de óbitos
crescem 40% no
1º trimestre de 2021
no Brasil
A pandemia do novo coronavírus resultou, somente no
primeiro trimestre deste ano,
em relação a igual período do
ano passado, em um crescimento médio nacional do registro de óbitos nos cartórios de registro civil do Brasil
da ordem de 40%. A informação foi dada na quarta-feira
(7) à Agência Brasil pelo
vice-presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
(Arpen-Brasil), Luis Carlos
Vendramin Júnior. “É assustador”, comentou.
Os óbitos registrados em
todo o ano de 2020, quando
começou a pandemia de covid-19, por todos os cartórios do território alcançaram
1.443.405, número 8.3%
maior do que no ano anterior,
superando a média histórica
de variação anual de mortes
no Brasil que era de 1,9% ao
ano, até 2019.
O vice-presidente da Arpen-Brasil destacou que, em
decorrência do aumento significativo do número de mortes no país, é crescente também a necessidade de expedição de certidões para que
sejam feitos inventários. “São
coisas que vão se interligando umas nas outras”. As certidões dos cartórios de registro civil são necessárias ainda para uma série de atos cotidianos, que incluem o sepultamento de um corpo, solicitação de benefícios da previdência social, compra e venda de imóveis, entrada em pedidos de separações, divórcios, até a inclusão em planos
de saúde e atendimentos em
hospitais.
Demanda
O aumento no número de
óbitos registrados ao longo
da pandemia da covid-19, bem
como as restrições à circulação de pessoas e horários reduzidos de atendimento em
alguns estados da Federação
tiveram como efeito a expansão de 162% nos pedidos de
segunda via de certidões de
óbitos, nascimentos e casamentos por meio digital, entre outras.
O vice-presidente da Arpen-Brasil informou que os
cartórios de registro civil já
disponibilizavam à população,
por
meio
do
portal
www.registrocivil.org.br, solicitar a segunda via de certidões, “para o exercício pleno
da própria cidadania”. Vendramin Júnior comentou que,
antes da pandemia, o brasileiro de forma geral preferia ter
suas certidões de forma física, isto é, em papel. A partir
da covid-19, houve uma mudança em termos comportamentais.
“Eu acho que a pandemia
veio para incluir a população
em novas ferramentas eletrônicas de comunicação, de
convivência, reuniões em videoconferência, aulas virtuais, home office. Isso tam-

bém veio para abrir a possibilidade para o usuário aceitar para si a utilização de documentos eletrônicos, mesmo que o portal de registro
civil já apresentasse essa possibilidade e a gente estava
caminhando para tornar o volume de certidões eletrônicas maior que de papel. Hoje,
é esmagador o número de certidões digitais em detrimento de certidão física (em papel)”, afirmou.
Vendramin Júnior alertou,
por outro lado, que a população deve tomar cuidado com
sistemas não oficiais que se
passam por cartórios e, na
verdade, são intermediários e
cobram até cinco vezes mais
o valor de uma prestação de
serviço.
Emolumentos
As tabelas de preços de
certidões digitais são variáveis. Elas dependem da composição de valores a serem
repassados aos estados. No
Distrito Federal, por exemplo, custam entre R$ 12 e R$
13; em São Paulo, R$ 36. O
valor médio oscila entre R$
36 e R$ 40, disse Vendramin
Júnior. Para pessoas que
comprovem não poder pagar
os emolumentos, existe a
questão da gratuidade, lembrou.
De acordo com dados da
Arpen-Brasil, em números
absolutos, os pedidos de segunda via de certidões eletrônicas evoluíram de 18.090,
em março de 2020, no início
da pandemia, para 42.087, em
fevereiro deste ano. Na comparação entre fevereiro de
2021 e o mesmo mês de
2020, o aumento foi de
145%, enquanto entre os meses de março deste ano e do
ano passado, o crescimento
atingiu 116%. No mês de
março de 2019, foram registrados 8.595 pedidos; esse
número pulou para 18.090,
em março de 2020, e para
39.135, em março de 2021.
Ao fazer a solicitação da
segunda via, o cidadão pode
optar por receber a certidão
em papel ou digital, em meio
eletrônico. Caso opte pelo
papel, poderá receber o documento pelos Correios ou retirar no cartório mais próximo de sua residência. Caso
opte pela certidão digital,
esta é enviada para o e-mail
do usuário, que pode encaminhá-la de forma eletrônica
aos órgãos competentes. Se
resolver imprimir, a certidão
passa a ser considerada cópia.
Segundo a Arpen-Brasil,
as certidões eletrônicas são,
atualmente, as mais solicitadas. Em 2020, foram
235.885, enquanto as pedidas
em
papel
totalizaram
104.410. Nos primeiros três
meses de 2021, as certidões
digitais já somam 79.898,
contra 39.680 em papel. O
portal funciona 24 horas por
dia, durante sete dias por semana. (Agencia Brasil)

A promoção da vacinação e
o avanço da agenda de reformas
estruturais para recuperar a economia são prioridades para o
governo brasileiro, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele participou da primeira
reunião de 2021 dos ministros
de Finanças e presidentes de
Bancos Centrais do Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
No encontro, que costuma
ser realizado paralelamente à
reunião de primavera do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Guedes apresentou informações
atualizadas sobre a vacinação
contra a covid-19 no Brasil e
destacou a importância de parcerias do Brasil com os demais
países do Brics.
Na reunião, Guedes mencionou as políticas emergenciais
que reduziram o impacto da crise econômica gerada pela pan-

demia, citando o auxílio emergencial, o programa de redução
de jornada e de suspensão de contratos em troca da preservação do
emprego e as ações de saúde pública. O ministro afirmou que o
Brasil continua empenhado em
adotar políticas fiscal e monetária que criem condições para a
recuperação sustentada da economia, melhorando o ambiente
de negócios e estimulando os
investimentos privados.
Sob a presidência rotativa da
Índia, os ministros e presidentes dos Bancos Centrais do Brics
debateram a atual conjuntura
econômica e as perspectivas de
recuperação no período póspandemia. Os participantes também discutiram as atividades do
Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), banco de fomento
mantido pelos países do Brics,
e defenderam a colaboração em
investimentos em infraestrutura,

cooperação alfandegária e a reforma de quotas do Fundo Monetário Internacional.

doura, citando a inclusão financeira promovida pelo pagamento do auxílio emergencial por
meio de aplicativo.

Desenvolvimento
O ministro Paulo Guedes
manifestou o apoio do Brasil à
Estratégia Geral do NDB entre
2022 e 2026. Para ele, a instituição financeira pode financiar
importantes projetos no Brasil
e tem potencial para expandir-se,
com atuação estratégica em países em desenvolvimento.
Sobre os investimentos em
infraestrutura, Guedes disse
apoiar o funcionamento de mercados abertos e a crescente participação do setor privado, assim como a aplicação de instrumentos financeiros inovadores. Chamou atenção para o
potencial de investimentos em
infraestrutura digital voltados
para a recuperação econômica inclusiva, sustentável e dura-

FMI
Em relação à reforma das
quotas no FMI, Guedes pediu
que haja avanços na 16ª Revisão
Geral de Quotas, que encerrará
os trabalhos em dezembro de
2023. O ministro manifestou
apoio do Brasil aos mecanismos
de complementação de liquidez
discutidos no FMI e no G20
(grupo das 20 maiores economias do planeta), como a alocação
adicional de direitos especiais
alocativos e a extensão do perdão do serviço das dívidas a alguns países mais pobres. O ministro também defendeu que pequenas e médias economias fortemente afetadas pela pandemia
tenham acesso mais fácil a medidas de apoio. (Agencia Brasil)

Bolsonaro critica aumento
de 39% no gás natural
O presidente Jair Bolsonaro
demonstrou irritação com o reajuste de 39% no preço do gás natural. Em discurso na solenidade de
posse do novo diretor-geral da Itaipu Binacional, na quarta-feira (7),
Bolsonaro considerou “inadmissível” a decisão da Petrobras, anunciada na segunda-feira (5).
“É inadmissível se anunciar
agora, o velho presidente [da
Petrobras] ainda, um reajuste de
39% no gás. É inadmissível. Que
contratos são esses? Que acordos foram esses? Foram feitos
pensando no Brasil, num período de três meses? Não vou interferir, a imprensa vai dizer o

contrário”, criticou.
O presidente fez referência
ao presidente da estatal, Roberto Castello Branco, que deixará
o cargo nos próximos dias, passando o comando da empresa
para o ex-presidente de Itaipu
Joaquim Silva e Luna, que acompanhou o discurso de Bolsonaro. Ele deverá ser confirmado
como novo presidente da Petrobras na assembleia do Conselho
Administrativo da empresa, prevista para o próximo dia 12.
O novo valor do gás natural
valerá a partir do dia 1º de maio.
Ao contrário de outros combustíveis, como gasolina e diesel, o

gás natural é corrigido em intervalos regulares, a cada três meses. De acordo com a Petrobras,
o aumento se deve à aplicação
das fórmulas dos contratos de
fornecimento, que vinculam o
preço à cotação do petróleo e à
taxa de câmbio, nos meses anteriores. Logo, o preço que será
praticado em maio, junho e julho, tem como referência as variações verificadas em janeiro,
fevereiro e março. Durante esse
período, o petróleo subiu 38%,
seguindo a tendência de alta das
commodities globais. Além disso, os preços domésticos das
commodities também subiram

com a desvalorização do real.
O gás natural é destinado
principalmente para a indústria,
geração de energia elétrica e veículos movidos a gás, com as residências respondendo por apenas
2% do consumo desse combustível no país, conforme dados de
2020 da Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado (Abegás). O gás natural é diferente, portanto, do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás
de cozinha, usado na grande maioria das residências brasileiras.
Em 2020, o botijão de GLP acumula aumento de 17% nas refinarias. (Agencia Brasil)

Opas defende mundo justo,
equitativo e saudável
A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) divulgou mensagem defendendo um mundo
mais justo, equitativo e saudável.
No Dia Mundial da Saúde,
lembrado na quarta-feira (7), a
entidade destaca que a pandemia
de covid-19 evidenciou discrepâncias no acesso a serviços de
saúde em razão de desigualdades
que atravessam uma série de si-

tuações sociais, como renda,
gênero, raça e origem.
Segundo a Opas, muitas pessoas lutam não só para sobreviver à pandemia como também
para ter o que comer e atender
as suas necessidades básicas e a
direitos diversos, como educação e moradia segura.
Na mensagem, a organização
ressalta que essa realidade pode ser

mudada pelas escolhas políticas dos
governos e autoridades públicas dos
países das Américas, em especial,
no contexto da pandemia.
“Pedimos aos líderes que
garantam que a equidade na saúde seja a peça central de nossa
recuperação da covid-19. Isso
resultará em uma região onde
todos têm condições de vida e
de trabalho propícias a uma boa

saúde, os sistemas de informação em saúde se configuram para
identificar populações em situação de vulnerabilidade e a sociedade civil e os indivíduos são
parceiros na busca de soluções
onde as desigualdades ocorrem
e onde todos têm acesso a cuidados de saúde e médicos sem
sofrer discriminação”, destaca a
carta. (Agencia Brasil)

Impacto do novo auxílio no comércio
deve ser oito vezes menor, diz CNC
O impacto do novo auxílio
emergencial no comércio varejista deve ser oito vezes menor
do que no ano passado. A previsão é da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), que prevê que
31,2% do que for sacado pela
população atendida serão gastos
no setor.
No ano passado, o comércio
teve uma injeção de R$ 103,8
bilhões com recursos do auxílio, o que equivale a 35,4% do
que foi destinado à população.
Segundo a CNC, o valor foi
importante para a retomada
econômica do comércio na
primeira fase da pandemia. Na
nova rodada do auxílio, R$
12,75 bilhões devem ser gastos

no comércio varejista.
O auxílio emergencial de
2020 teve parcelas iniciais de
R$ 600, que depois foram reduzidas para R$ 300. Neste ano,
será pago um valor médio de R$
250, que pode variar de R$ 150
a R$ 375. No total, o programa
pagou R$ 295 bilhões de reais a
68 milhões de pessoas no ano
passado e, neste ano, deve transferir R$ 44 bilhões a 45 milhões
de pessoas.
O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, destaca que,
apesar da redução, o benefício é
uma medida positiva como estímulo à economia e garantia à
população.
No texto divulgado na quarta-feira (7) pela confederação,

Tadros diz que a oscilação do
poder econômico ao longo do
ano passado teve relação com
esse e outros fatores, e que os
períodos mais dramáticos para o
comércio foram os “de determinação de lockdown”. “É preciso observar que, a partir de setembro, quando o auxílio foi
reduzido à metade, o varejo
conseguiu manter as vendas
aquecidas. Isso porque há fatores que também impactam a capacidade de consumo da população, como o nível de isolamento social, as condições de
crédito e a inflação.”
A CNC afirma que estatísticas do Banco Central apontam
para o aumento do comprometimento da renda das famílias ao

longo do primeiro trimestre de
2021 e estima que tenha atingido a média de 30,3%. Desse
modo, a previsão é de que uma
parcela menor do benefício seja
revertida em consumo de bens.
No texto divulgado pela
CNC, o economista Fábio Bentes, responsável pelo estudo,
afirma que, por ser ainda mais
contingencial que no ano passado, o novo auxílio emergencial dá
baixa margem para perspectivas
de consumo. “As famílias vão precisar escolher o gasto. Por isso,
para além do consumo básico,
como alimentação, a preferência
vai ser o abatimento de uma dívida. Ou até guardar esse dinheiro
para uma situação de necessidade”, diz. (Agencia Brasil)

Pesquisa aponta eficácia da vacinação
em profissionais de saúde no CE
A vacinação no Ceará teve
efeito direto na redução dos casos de covid-19 entre profissionais de saúde. A conclusão é de
uma pesquisa realizada pela Escola de Saúde Pública Paulo
Marcelo Martins Rodrigues,
vinculada ao governo do estado.
A imunização dos trabalhadores na linha de frente do
atendimento a pacientes com
covid-19, diz o estudo, contribuiu para evitar uma nova
onda de contaminações entre
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde.
Enquanto no pico da pandemia, em 2020, na chamada 1ª

onda, as contaminações dos trabalhadores de saúde tiveram intensidade maior do que na população em geral, neste ano, o
movimento foi diferente.
De dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a evolução das
curvas era semelhante. A partir
do início da vacinação, elas vão
em sentido distinto. No início de
março, os casos positivos de
covid-19 bateram a marca de
mais de 1,2 mil por dia na população em geral. Já entre trabalhadores da saúde, que começavam
a ser imunizados, o número ficou na casa dos 300.
“O gráfico mostra uma mudança na curva bem interessante

e é um dado ilustrativo dos primeiros benefícios da vacinação,
já que essa população dos profissionais de saúde tem tido
acesso à vacinação mais rapidamente”, explica a infectologista
Keny Colares.
A pesquisa consistiu em uma
análise de dados do sistema de
informações IntegraSUS.
De acordo com o governo do
estado, foram aplicadas, até o
momento, 494,2 mil doses de
vacinas contra a covid-19 em
profissionais da saúde. Deste
total, 237,6 mil já receberam
duas doses da Coronavac. Outros
260 mil ganharam a primeira
dose do imunizante da Oxford/

AstraZeneca.
O médico cirurgião Ramon
Rawache, que atua no Ceará, foi
um dos profissionais vacinados.
Ele conta que o processo foi
confuso, nas primeiras semanas,
mas que depois houve um ajuste
da dinâmica.
“Na primeira semana tivemos alguma desorganização, tivemos liberação para todos os
profissionais, depois notou-se
que nem todos estavam na linha
de frente e depois andou na velocidade satisfatória. O problema é a limitação da quantidade
de doses, o que ainda tem tornado o processo lento”, avalia.
(Agencia Brasil)

