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Guedes diz a Brics que vacinas e
recuperação econômica são prioridades

Pouco mais de um terço dos
contribuintes enviou declaração do IR
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investimento social de R$ 1 bilhão
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Índia registra
recorde de
casos de
covid-19

A segunda onda de infec-
ções 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 con-
trolar a disseminação do vírus,
mas por enquanto se recusa a
impor um lockdown nacional
porque o último de 2020 de-
vastou sua economia.

O número total de casos,
desde a primeira infecção re-
gistrada na Índia pouco mais de
um ano atrás, está em 12,8 mi-
lhões, o que faz dela o tercei-
ro país mais atingido do mun-
do, atrás dos Estados Unidos
(EUA) e do Brasil.     Página 3

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 sobrevi-
ventes da covid-19, foi diag-
nosticado com distúrbio cere-
bral ou psiquiátrico dentro de
seis meses, indicando que a
pandemia pode levar a uma
onda de problemas mentais e
neurológicos, afirmaram cien-
tistas na terça-feira (6).

Os pesquisadores que con-
duziram a análise disseram que
não está claro como o vírus
está ligado a condições psiqui-
átricas como a ansiedade e a
depressão, mas que esses são
os diagnósticos mais comuns
entre os 14 distúrbios que fo-
ram considerados.       Página 3
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Em leilão realizado  na quar-
ta-feira (7) na B3 (Bolsa de Va-
lores de São Paulo), foram con-
cedidos 22 aeroportos em 12
estados, arrecadando-se R$ 3,3

bilhões em outorgas. A concor-
rência 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.       Página 3

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 au-
mento dos valores pagos e am-
pliação 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 indire-
tamente 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 mai-
or programa social da história

de São Paulo. Ao lado do
enfrentamento da pandemia,
da preservação da vida, da obe-
diência à ciência, estamos tam-
bém acompanhando o cresci-
mento acelerado da pobreza,
da vulnerabilidade, em São
Paulo e no Brasil. Um Gover-
no 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 ur-
gência para que as ações de
assistência social e transferên-
cia de renda ajudem no com-
bate às dificuldades
emergenciais causadas pela
pandemia.                Página 2

Pesquisa aponta eficácia da
vacinação em profissionais

 de saúde no CE

Página 2

A vacinação no Ceará teve
efeito direto na redução dos ca-
sos de covid-19 entre profissio-
nais de saúde. A conclusão é de
uma pesquisa realizada pela Es-
cola de Saúde Pública Paulo
Marcelo Martins Rodrigues, vin-
culada ao governo do estado.

A imunização dos trabalhado-
res na linha de frente do atendi-
mento a pacientes com covid-
19, diz o estudo, contribuiu para
evitar uma nova onda de conta-
minações entre médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas e outros
profissionais da saúde. Página 8

Idosos a partir de 67 anos
serão vacinados em 14

de abril em SP

Página 4

União pagou R$ 354,6 milhões
de dívidas de estados

em março

Governo federal arrecada
R$ 3,3 bilhões com leilão

de 22 aeroportos

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,64
Venda:       5,64

Turismo
Compra:   5,46
Venda:       5,79

Compra:   6,69
Venda:       6,69

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

16º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Mais brasileiros seguem para o
Camping nos Estados Unidos

Tiffani Marinho

Mais sete atletas – quatro
no masculino e três no femi-
nino - do revezamento 4x400
m misto, já qualificado para os
Jogos Olímpicos de Tóquio,
além de Márcio Teles (Or-
campi), dos 400 m com bar-
reiras, também com índice as-
segurado para a Olimpíada,
embarcaram para os Estados
Unidos na noite de terça-feira
(6) no Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos (SP) para o
Camping Internacional de
Treinamento e Competição no
Chula Vista Elite Athlete Trai-
ning Center, no condado de
San Diego, Estados Unidos.

Em Chula Vista, o grupo se
encontrará com outros 18
atletas, que já estão nos Esta-
dos Unidos desde o dia 17 de
março. A grande maioria é dos
revezamentos 4x100 m mas-
culino e feminino.

Três dos convocados não
conseguiram viajar por não
conseguirem em tempo os vis-

tos para entrada no país: a corre-
dora Victoria Belo de Sena (APA-
SP) 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 Pro-
grama de Preparação Olímpica
(PPO), numa parceria da Confe-
deração Brasileira de Atletismo
(CBAt) e do Comitê Olímpico do
Brasil (COB) para os Jogos de
Tóquio. A viagem só foi viabili-
zada neste momento de pandemia
da COVID-19 por causa de acor-
dos 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 mas-
culino e feminino. Não temos
nenhum evento previsto para o
misto, mas a oportunidade de reu-
nir o grupo e treinar é importan-
te”, comentou o técnico Evandro

Lazari. “Antes da Olimpíada, te-
remos 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/ASSER-
CAM), a possibilidade é muito
interessante. “O objetivo do cam-

ping é ajustar um pouco mais os
treinos e competir em solo nor-
te-americano. Isso é muito im-
portante como preparação para o
Mundial e Olimpíada”, comen-
tou 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 con-
vocados para a competição se-
guirão para um camping previs-
to de aclimatação na cidade de
Rio Maior, em Portugal.

O camping em Chula Vis-
ta conta com a realização de
testes e avaliações promovi-
das pelo Laboratório Olímpi-
co do COB nas áreas da bio-
química, fisiologia, biomecâ-
nica, entre outras, conforme
acordado previamente com
treinadores e atletas.

Viajaram nesta terça-feira:
Lucas Carvalho (FECAM/AS-
SERCAM), Anderson Henri-
ques (AABLU), Alexander Rus-
so (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 Ri-
bas, além da médica Débora
Borowik Reiss.
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Matheus Ferreira mira pódio no WSK em Lonato
A etapa de abertura do

WSK Euro Series será neste
final de semana em Lonato,
na Itália, e o brasiliense Ma-
theus 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 co-
meçou na quarta-feira (7).

“Estou bem empolgado

para correr no WSK mais uma
vez. Estamos em uma excelen-
te  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 en-
tre os melhores pilotos do
mundo no WSK e acredito
que temos todas as condições
de conquistar vitórias neste
ano, vamos trabalhar bastan-
te,” diz Matheus, que é piloto
da Kart Republic.

Ferreira corre na Europa

desde 2019, ano em que che-
gou ao Velho Continente após
três temporadas de destaque no
Brasil. Matheus já participou
de torneios importantes como
WSK, Europeu de Kart e Mun-
dial de Kart, conquistando di-
versos top-5 no WSK e no Eu-
ropeu de Kart CIK-FIA.

O piloto brasiliense teve sua
temporada de 2020 na Europa
cancelada devido à pandemia,
mas conquistou o vice-campe-
onato brasileiro de kart, dispu-
tado no Speed Park, em Birigui

(SP). Matheus agora busca man-
ter a evolução neste início de
temporada de olho nos desafi-
os 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 ain-
da 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 oi-
tavo colocado na classifica-
ção da categoria OK Junior
no Super Master Series e bus-
cará o top-5 na competição.

A etapa de abertura do
WSK Euro Series começou
na quarta-feira com os trei-
nos livres e termina no do-
mingo (11), quando as Pré-
Finais da categoria OK Júni-
or serão disputadas às 07h40
(horário de Brasília) e a Fi-
nal terá largada às 10h55.
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O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (7) o
Bolsa do Povo, que unificará os
programas sociais de São Pau-
lo em um cadastro único com
aumento dos valores pagos e
ampliação da abrangência.
Maior programa social já anun-
ciado pelo Governo de SP, o
Bolsa do Povo vai pagar bene-
fícios de até R$ 500 e poderá
beneficiar até 500 mil pesso-
as direta e indiretamente nos
645 municípios.

O Estado de SP prevê um in-
vestimento de R$ 1 bilhão no
programa, apenas no ano de

2021, como medida de enfren-
tamento à vulnerabilidade so-
cioeconômica causada pela
pandemia.

“O Bolsa do Povo é o maior
programa social da história de
São Paulo. Ao lado do enfrenta-
mento da pandemia, da preser-
vação da vida, da obediência à
ciência, estamos também acom-
panhando o crescimento acele-
rado da pobreza, da vulnerabili-
dade, 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 Le-
gislativa em regime de urgên-
cia para que as ações de assis-
tência social e transferência de
renda ajudem no combate às
dificuldades emergenciais
causadas pela pandemia.

“Num momento de pande-
mia, em que todos sofrem tam-
bém do ponto de vista econômi-
co, o Governo de SP amplia os
seus programas sociais e os uni-
fica através do Bolsa do Povo.
Nós estamos ampliando os va-
lores investidos nos programas

sociais para R$ 1 bilhão já em
2021”, pontuou Vice-Governa-
dor 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 (Assis-
tência Social), Bolsa Aluguel
Social (Habitação), Bolsa Ta-
lento Esportivo (Incentivo),
Bolsa Auxíl io Via Rápida
(Qualificação Profissional),
Ação Jovem e contratação de
mães e pais nas escolas (Edu-
cação), 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 traba-
lhar em jornadas de até quatro
horas diárias, junto com capaci-
tação, 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 co-
munidade na manutenção e ad-
ministração 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 pes-
soas de baixa renda.

Ações futuras
O Bolsa do Povo terá a ges-

tão unificada na Secretaria de
Governo. O Governo estuda a
ampliação de outros valores e
criação de novas ações que aten-
dam as demandas emergenciais
da população de baixa renda.

Após 21 dias, SP volta a ter ocupação
de leitos de UTI abaixo de 90%

A taxa de ocupação de leitos
de unidades de terapia intensiva
(UTI) para tratamento da covid-
19 voltou na quarta-feira, (7) a
ficar abaixo dos 90% no estado
de São Paulo. Atualmente, ela
está em 89,8%, a taxa mais bai-
xa registrada nos últimos 21
dias, segundo informou o secre-
tário estadual da Saúde, Jean
Gorinchteyn. Na terça-feira, (6),
essa taxa estava em 90,7%.

Apesar dessa pequena redu-
ção, as autoridades da saúde ava-
liam que o número ainda é alto e
está em patamar elevado e não
significa controle sobre a pan-
demia. Há, no momento, 12.941
pessoas internadas em leitos de
UTI e 16.171 em enfermaria.

A redução na taxa de ocupa-
ção pode significar que as res-
trições anunciadas pelo governo
no início deste mês estão come-
çando a surtir efeito em todo o
estado.

“Apesar de tudo que nós te-
mos visto, estamos colhendo
frutos daquilo que foi feito na
fase vermelha, na fase emergen-
cial, 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 eleva-
da, beirando 92,5%. Os interna-
dos também têm um simbolis-
mo importante. Hoje, temos
12.941, mas tínhamos mais de
13,5 mil pessoas internadas na
semana passada, mostrando cla-
ramente a redução no número
daqueles que internam. Lem-
brando que o dado de internação
mostra o momento atual da pan-
demia”, 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 crescen-
do a níveis considerados satis-
fatórios, o governo decidiu en-
durecer ainda mais as restrições.

Desde o dia 15 de março en-
trou em funcionamento em todo
o estado a fase emergencial, com
medidas ainda mais restritivas.
As aulas da rede pública foram
suspensas, jogos de futebol pa-
ralisados e cultos e celebrações
religiosas coletivas foram proi-
bidos. 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 cor-

responde à 13ª Semana Epidemi-
ológica (entre os dias 28 de mar-
ço e 3 de abril), o estado apre-
sentou 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, des-
de fevereiro, que o estado apre-
sentou queda no número de no-
vos casos.

Também foi registrada que-
da de 5,4% no número de inter-
nações. Na 13ª Semana Epide-
miológica 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 au-
mento de 15,5% na semana pas-
sada, com média móvel de 715

mortes por dia, maior registro já
observado desde o início da pan-
demia.

Segundo o secretário de Saú-
de, essa queda no número de in-
ternações vem sendo observada
também nos registros desta se-
mana. Entre domingo (4) e hoje,
a redução de internações já é de
21,9% em comparação ao mes-
mo 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 sexta-
feira (9).

“O Centro de Contingência
está discutindo a situação. Feliz-
mente conseguimos uma desa-
celeração. Já há indicadores de
melhora, pequena, mas é uma
melhora que deve prosseguir nas
próximas semanas. E estamos
discutindo a necessidade de am-
pliação da fase emergencial ou
não. Isso será feito até sexta-fei-
ra. É bem provável que continu-
emos com os níveis de restrição
que temos hoje por mais algum
tempo”, disse Paulo Menezes,
coordenador do Centro de Con-
tingência 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 ida-
de 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 pes-
soas 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 iní-
cio de fevereiro, as doses come-
çaram a ser aplicadas em idosos.
Esta semana, teve início a vaci-

nação de agentes de segurança
pública e, no dia 12 de abril, co-
meça a vacinação de professo-
res 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 recomen-
da fazer o pré-cadastro no site
Vacina Já, que diminui o tem-
po de espera no momento da
vacinação. O pré-cadastro
não é obrigatório, e os cida-
dãos que não puderem preen-
chê-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 corona-
vírus, a Força Aérea Brasileira –
FAB se solidarizou novamente
com a Pró-Sangue para alavan-
car o número de doações em
benefício da Fundação.

No dia 31 de março, o Hos-

pital de Força Aérea de São Pau-
lo (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 Secreta-
ria-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 Alexan-
dre de Araújo Melo, diretor do
HFASP, o evento reuniu 118 can-

didatos em um único dia de doa-
ção, preenchendo todas as vagas
disponibilizadas aos candidatos.

Diante dos resultados obti-
dos, a FAB repetirá a ação e rea-
lizará 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 bá-
sicas por empresas integran-
tes do Comitê Empresarial So-
lidário. Essas cestas se somam
às 740 mil já adquiridas pelo
Governo do Estado, totalizan-
do assim 1,2 milhão de unida-
des 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 do-
ação deste tamanho, desta or-
dem. São R$ 35 milhões em do-
ações 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 “, dis-
se João Doria.

Cada cesta custa em média
R$70,00 e sustenta uma família
de até cinco pessoas durante três
semanas dentro do padrão inter-
nacional de qualidade e de segu-
rança alimentar. Na primeira
onda da pandemia, o Governo já
havia se mobilizado e distribuí-
do mais de 1,5 milhão de cestas
básicas pelo Programa Alimen-
to Solidário.

Desde a criação do Comitê
Solidário foram arrecadados
mais de R$1,9 bilhão em doa-
ções para a saúde e proteção so-
cial, destinados à compra de ces-
tas básicas, produtos de higiene,

vacina, entre outros itens para
assistir famílias em vulnerabili-
dade social no território paulis-
ta, além de doações diversas fei-
tas pelo Fundo Social para mais
de 1.400 instituições, benefici-
ando mais de um milhão de pes-
soas no Estado.

Outras iniciativas
No dia 31 de março a Secre-

taria de Desenvolvimento Soci-
al com a participação da Secre-
taria 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 ali-
mento não perecível nos muni-
cípios participantes. Atualmen-
te 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 nutri-
ção 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, des-
de o início da pandemia, em
embalagens descartáveis e para
retirada, sendo 730 mil gratui-
tamente para a população em
situação de rua cadastrada pe-
los 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.

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Pergunta da hora no Palácio Anchieta : como vão reagir cada

um dos vereadores da bancada cristã (católicos e protestantes-
evangélicos) em relação ao Supremo mexer no direito constitu-
cional dos fiéis irem às igrejas e templos, respeitando todos os
cuidados contra Covid 19 ?

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Respeitando distanciamento social, pra não provocar aglome-

rações - 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 políti-
ca, 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 protestantes-
evangélicos) em relação ao Supremo mexer no direito constitu-
cional 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 cen-

tro’) 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 protestantes-
evangélicas) em relação ao Supremo mexer no direito constitu-
cional 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 I A 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  @CesarNe-
toReal  ...  Email  cesar@cesarneto.com
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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 cam-
panha de vacinação.

O governo federal indiano pede que os estados decidam res-
trições 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 registra-
da 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 Ministé-
rio 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 – de-
terminaram 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 nor-

te-americanos, mostrou que um, em cada três sobreviventes da
covid-19, foi diagnosticado com distúrbio cerebral ou psiquiá-
trico dentro de seis meses, indicando que a pandemia pode levar
a uma onda de problemas mentais e neurológicos, afirmaram ci-
entistas 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 diagnósti-
cos mais comuns entre os 14 distúrbios que foram considera-
dos.

Casos de derrame, demência e outros distúrbios neurológi-
cos 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 distúr-
bios psiquiátricos são mais comuns após a covid-19 do que após
a gripe ou outras infecções respiratórias”, disse Max Taquet, psi-
quiatra 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 urgen-
tes são necessárias para identificá-los “com uma visão para pre-
venir e tratá-los”.

Especialistas de saúde estão cada vez mais preocupados com
evidências de riscos mais altos de distúrbios neurológicos e men-
tais 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, anali-
sou registros de saúde de 236.379 pacientes, a maioria nos Esta-
dos Unidos, e concluiu que 34% deles foram diagnosticados com
doenças psiquiátricas ou neurológicas em seis meses.

Os distúrbios são significativamente mais comuns em paci-
entes da covid-19 do que em grupos de comparação com pesso-
as que se recuperaram da gripe ou de outras infecções respirató-
rias no mesmo período de tempo, disseram os cientistas, suge-
rindo 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% apre-
sentaram 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 subs-
tancial”, disse Paul Harrison, professor de psiquiatria de Oxford
que também participou do estudo. (Agencia Brasil)

A menos de um mês para o
fim do prazo de entrega da De-
claração 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 do-
cumento. 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 apro-
vou projeto de lei que propõe
adiar a data limite para 31 de ju-
lho, por causa do agravamento da
pandemia da covid-19. O texto,
no entanto, voltará à Câmara dos
Deputados para ser votado nova-
mente por ter sofrido mudanças.

Neste ano, o Fisco espera re-

ceber até 32.619.749 declara-
ções. No ano passado, foram en-
viadas 31.980.146 declarações.

O programa para computador
está disponível na página da Re-
ceita Federal na internet. Quem
perder o prazo de envio terá de
pagar multa de R$ 165,74 ou 1%
do imposto devido, prevalecen-
do o maior valor.

A entrega é obrigatória para
quem recebeu acima de R$
28.559,70 em rendimentos tribu-
táveis em 2020. Isso equivale a um
salário acima de R$ 1.903,98, in-
cluído 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 Va-
lores, 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 residen-
cial 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 im-
posto a pagar.

Assim como no ano passado,
serão pagos cinco lotes de res-
tituição. Os reembolsos serão
distribuídos nas seguintes datas:
31 de maio (primeiro lote), 30
de junho (segundo lote), 30 de
julho (terceiro lote), 31 de agos-
to (quarto lote) e 30 de setem-
bro (quinto lote).

Novidades
As regras para a entrega da

declaração do Imposto de
Renda foram divulgadas na se-
mana passada pela Receita.
Entre as principais novidades,
está a obrigatoriedade de de-
clarar o auxílio emergencial
de quem recebeu mais de R$
22.847,76 em outros rendi-
mentos tributáveis e a criação
de três campos na ficha “Bens
e direitos” para o contribuin-
te informar criptomoedas e
outros ativos eletrônicos.

O prazo para as empresas,
os bancos e as demais institui-
ções financeiras e os planos de
saúde fornecerem os compro-
vantes de rendimentos acabou
em 26 de fevereiro. O contri-
buinte também deve juntar re-
cibos, no caso de aluguéis, de
pensões, de prestações de ser-
viços, 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 quar-
ta-feira (7) na B3 (Bolsa de Va-
lores de São Paulo), foram con-
cedidos 22 aeroportos em 12
estados, arrecadando-se R$ 3,3
bilhões em outorgas. A concor-
rência foi feita pela Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac)
em três blocos: Norte, Sul e
Central.

A Companhia de Participa-
ções 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, respectiva-
mente, ágio de 1.534% e 9.156%
em relação aos lances mínimos.
A Vinci Airports ficou com o blo-
co Norte, pagando R$ 420 mi-
lhões, um ágio de 777% sobre o
preço mínimo estipulado.

Os blocos
Estão no bloco Norte os ae-

roportos de Manaus (AM), Por-
to 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 con-

cedidos os terminais de Curi-
tiba (PR), Foz do Iguaçu (PR),
Navegantes (SC), Londrina
(PR), Joinville (SC), Baca-
cheri (PR), Pelotas (RS), Uru-
guaiana (RS) e Bagé (RS). O
valor mínimo para esse lote
era de R$ 130,2 bilhões.

O bloco Central é com-
posto 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 Infraestru-
tura espera que os terminais, por
onde circulam cerca de 24 mi-
lhões 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 Nor-
te. Os contratos de concessão
tem validade de 30 anos. (Agen-
cia Brasil)

Poupança tem maior retirada
líquida em março em quatro anos

Pelo terceiro mês seguido,
a aplicação financeira mais tra-
dicional dos brasileiros regis-
trou retirada líquida de recur-
sos. Em março, os investidores
retiraram R$ 5,83 bilhões a
mais do que depositaram na ca-
derneta de poupança, informou
na  quarta-feira (7) o Banco
Central (BC).

A retirada líquida é a maior
registrada para meses de mar-
ço desde 2017, quando os in-
vestidores 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 mar-
ço, a poupança acumula retira-
da líquida de R$ 27,54 bilhões
nos três primeiros meses do
ano. Essa é a maior retirada acu-
mulada para o primeiro trimes-

tre desde o início da série his-
tórica, em 1995.

Neste ano, o fim do auxílio
emergencial intensificou a re-
tirada. 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 consegui-
ram acumular recursos nas con-
tas poupança passaram a sacar
o dinheiro.

A expectativa é que a pou-
pança passe a registrar capta-
ções líquidas a partir de abril,
com o retorno do auxílio emer-
gencial. A primeira parcela do
benefício, no valor de R$ 150 a
R$ 375, está sendo paga ao lon-
go 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 emergenci-
al 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 ren-
dendo 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, segun-
do o Banco Central. No mes-
mo período, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo-15 (IPCA-15), consi-
derado prévia da inflação, atin-
giu 5,52%. O IPCA cheio de
março será divulgado na pró-
xima sexta-feira (9) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

A perda de rendimento da
poupança está atrelada a dois fa-
tores. 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 impac-
ta a inflação desde o segundo
semestre do ano passado.

Para este ano, o boletim Fo-
cus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Ban-
co Central, prevê inflação ofi-
cial de 4,81% pelo IPCA. Com
a atual fórmula, a poupança ren-
deria 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 au-
mente a taxa Selic nas próximas
reuniões do Comitê de Políti-
ca Monetária. (Agencia Brasil)

BC busca regra para gerenciar risco
social em instituições financeiras

O Índice Geral de Preços
– Disponibi l idade Interna
(IGP-DI), indicador nacional
calculado pela Fundação Ge-
tulio Va rgas (FGV), regis-
trou inflação de 2,17% em
março deste ano. A taxa é
inferior à observada em feve-
reiro 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 in-
flação de 7,99% no ano e de
30,63% em 12 meses.

A queda da taxa de feverei-
ro para março foi puxada pe-
los preços no atacado e na
construção. A inflação do Índi-
ce de Preços ao Produtor Am-
plo, que mede o atacado, pas-
sou de 3,40% em fevereiro

IGP-DI tem inflação de 2,17%
em março, diz FGV

para 2,59% em março. O Índi-
ce Nacional de Custo da Cons-
trução 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 mar-
ço. (Agencia Brasil)

O Banco Central iniciou na
quarta-feira (7) uma consulta
pública, com o objetivo de co-
letar sugestões para o aprimora-
mento das regras de gerencia-
mento de riscos social, ambien-
tal e climáticos aplicáveis ao
Sistema Financeiro Nacional. A
consulta ficará aberta no site da
autoridade monetária pelo pra-
zo de 60 dias.

De acordo com o BC, essa
regulamentação que está sendo
colocada em consulta é prudenci-
al. Não se trata de uma regra obri-
gatória ou procedimental, mas
algo voltado às instituições para
que riscos desse tipo se estabele-
çam entre os riscos que já exis-
tem e são gerenciados tradicional-
mente, de forma a se definir um
normativo único que inclui aspec-
tos envolvendo questões sociais,
ambientais e climáticas.

“Entendemos que o BC pre-
cisa aprimorar o que já vinha fa-
zendo na área sustentável e tam-
bém lançar a base para ações fu-
turas. A nova dimensão da agen-

da institucional do BC nasceu
com o objetivo de responder a
mais um conjunto de transfor-
mações estruturais na economia,
a emergência de novos riscos
socioambientais para a autorida-
de monetária e a novas deman-
das da sociedade”, explica a di-
retora de assuntos Internacionais
e de Gestão de Riscos Corpora-
tivos do BC, Fernanda Nechio.

Segundo ela, eventos climá-
ticos, por exemplo, sempre vêm
acompanhados de alterações das
principais variáveis econômicas
dentro do horizonte que é con-
siderado relevante para a políti-
ca monetária, o que pode acabar
por implicar em riscos para o
sistema financeiro.

“Questões sociais e ambien-
tais, bem como seus efeitos so-
bre entes regulados, também tra-
zem riscos para a estabilidade do
sistema financeiro nacional. As-
sim, para correspondermos aos
nossos objetivos determinados
por lei, devemos nos preparar e
responder adequadamente a es-

sas mudanças estruturais da eco-
nomia, considerando riscos am-
bientais e climáticos em nossa
economia e no sistema financei-
ro”, argumentou.

De acordo com o diretor de
Regulação do BC, Otávio Dama-
so, a iniciativa do banco abrange
duas dimensões complementa-
res. A primeira é a difusão da
responsabilidade social, ambi-
ental e climática no âmbito da
instituição financeira, que é a
própria construção da política de
responsabilidade social, ambi-
ental e climática.

“Com isso, a proposta visa
estimular as instituições finan-
ceiras a aperfeiçoarem essa po-
lítica, de forma a implementar
ações positivas na condução de
negócios e produtos, bem como
na relação com clientes, comu-
nidade e demais partes interes-
sadas”, disse o diretor.

A segunda dimensão citada
por Damaso “é a do próprio ge-
renciamento dos riscos social,
ambiental e climático. Isso tem

importância grande no próprio
gerenciamento das possíveis
perdas que podem decorrer des-
ses riscos”, acrescentou.

O diretor lembrou que, em
março, o BC lançou uma consul-
ta similar, voltada ao crédito ru-
ral. “Essa proposta tem vários
avanços. Primeiro, na verifica-
ção de conformidade das altera-
ções de crédito rural, relaciona-
do a questões socioambientais e
climáticas. A segunda é a defini-
ção de critério de sustentabili-
dade para as operações de cré-
dito rural”.

“Em terceiro é a sinalização
de operações de crédito rural
que apresente risco socioambi-
ental. Nesse aspecto, gostaria de
mencionar que no aperfeiçoa-
mento do bureau de crédito ru-
ral verde existe ampla integração
com dele com outras bases de
dados governamentais relacio-
nados à questão de sustentabili-
dade, o que dá maior integrida-
de às informações que estão lá
dentro”. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A.
CNPJ 60.637.238/0001-54

COMUNICADO AO MERCADO
Tendo recebido do acionista abaixo qualificado o comu-
nicado abaixo, estamos providenciando conforme o Art. 
12 da Instrução CVM, 358. “COMUNICADO AO MER-
CADO - Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, 
caput, da Instrução CVM nº358, de 3.1.2002, conforme 
alterada, REYNALDO STEIN NETO, CPF 347.883.758-
85, 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 adminis-
trativa da Companhia. Presentemente, não há uma quan-
tidade 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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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 atra-
sos de pagamentos do estado do
Rio de Janeiro. Em seguida, vi-
eram o pagamento de débitos de
R$ 81,17 milhões de Minas Ge-
rais e de R$ 74,06 milhões de
Goiás.

A União também cobriu dí-
vidas 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 Crédi-
to, divulgado na quarta-feira (7)
pela Secretaria do Tesouro Na-
cional. As garantias são execu-

tadas pelo governo federal quan-
do um estado ou município fica
inadimplente em alguma opera-
ção de crédito. Nesse caso, o
Tesouro cobre o calote, mas re-
tém repasses da União para o
ente devedor até quitar a diferen-
ça, cobrando multa e juros.

Nos três primeiros meses do
ano, a União quitou R$ 2,04 bi-
lhões de dívidas em atraso de
entes subnacionais. Desse total,
R$ 1,139 bilhão coube a Minas
Gerais; R$ 420,1 milhões a Goi-
ás; 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

cinco. No fim de 2020, além dos
cinco estados acima, Mato
Grosso, Roraima, Piauí, Bahia,
Pernambuco, Mato Grosso do
Sul, Paraíba, São Paulo, Tocan-
tins e Maranhão tiveram garan-
tias honradas pela União.

Em relação aos municípios,
o Tesouro não cobriu débitos
atrasados de prefeituras neste
ano. No ano passado, a União hon-
rou R$ 66,23 milhões de garanti-
as 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 fe-
derados – como receitas dos
fundos de participação e Impos-
to sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), den-
tre outros. Sobre as obrigações
em atraso incidem juros, mora
e outros custos operacionais re-
ferentes ao período entre o ven-
cimento da dívida e a efetiva
honra dos valores pela União.

Nos últimos três anos, de-
cisões do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) impediram a execu-
ção das contragarantias de vári-
os estados em dificuldade fi-

nanceira. Com a adesão do es-
tado do Rio de Janeiro ao paco-
te de recuperação fiscal, no fim
de 2017, o estado pôde contra-
tar novas operações de crédito
com garantia da União, mesmo
estando inadimplente. Algumas
contragarantias de Minas Gerais
também não estão sendo execu-
tadas por causa de liminares con-
cedidas pelo STF.

No início da pandemia da co-
vid-19, o STF concedeu liminar
para suspender a execução de ga-
rantias em diversos estados. No
fim de dezembro, o ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal Fede-
ral, concedeu liminar mantendo
o Rio de Janeiro no regime de

recuperação fiscal.
O socorro aos estados e aos

municípios afetados pela pan-
demia suspendeu o pagamento de
dívidas dos governos locais com
a União no total de R$ 35,35 bi-
lhões de junho a dezembro do ano
passado. O pacote também per-
mitiu a renegociação de débitos
de prefeituras e de governos es-
taduais com bancos públicos e
organismos internacionais no to-
tal de R$ 24,71 bilhões. No en-
tanto, a lei só foi sancionada
no fim de maio de 2020, o que
pressionou o Tesouro a hon-
rar as garantias dos entes lo-
cais nesse período. (Agencia
Brasil)

Num dia de volatilidade no
mercado financeiro, o dólar
subiu depois de duas quedas
consecutivas, influenciado
pelo cenário doméstico e pelo
mercado internacional. A bol-
sa 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, chegan-
do 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 ín-
dice Ibovespa fechou aos
117.624 pontos, com alta de
0,11%. O indicador alternou

Dólar sobe para R$ 5,64
após dois dias de queda

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 come-
çou a subir durante a tarde, num
movimento de aversão a riscos
que prejudica países emergen-
tes, como o Brasil. No merca-
do doméstico, as negociações
foram afetadas pelas articula-
ções em torno dos vetos ao
Orçamento Geral da União de
2021 e por tensões em torno
da política de preços da Petro-
bras, após o anúncio de aumen-
to de 39% no preço do gás na-
tural. (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 saú-
de. Isso porque há casos em que
o diagnóstico sobre a causa só
sai após o óbito do paciente.

Já o total de pessoas infec-
tadas desde fevereiro de 2020
subiu para 13.193.205. Entre
ontem e hoje, foram confirma-
dos 92.625 novos diagnósticos
positivos.

O número de pessoas recu-
peradas subiu para 11.664.158.
Já a quantidade de pacientes com
casos ativos, em acompanha-
mento por equipes de saúde, fi-

cou em 1.288.271.
O ranking de estados com

mais mortes pela covid-19 é li-
derado 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), Rorai-
ma (1.367), Tocantins (2.157) e

Sergipe (3.668).

Vacinação
Até o início da noite de

quarta-feira, haviam sido distri-
buídas 43,3 milhões de doses
de vacinas. Deste total, foram
aplicadas 23,5 milhões de do-
ses, 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 quarta-
feira (7) o projeto de lei que cria
o Programa Emergencial de Re-
tomada do Setor de Eventos
(Perse). O projeto prevê o par-
celamento de débitos de empre-
sas do setor de eventos com o
Fisco federal, além de medidas
para compensar a perda de recei-
ta em razão da pandemia de co-
vid-19. A matéria segue para san-
ção presidencial.

“Como nós sabemos, foi o
primeiro setor que parou no país
e, sem dúvida, será o último a ser
retomado, o setor mais prejudi-
cado no país, que afeta inclusive
diversos outros, como os de ser-
viço, limpeza, segurança, som,
iluminação. E nós precisamos,

como legisladores, atuar para
garantir a sobrevivência do se-
tor”, afirmou a relatora, deputa-
da Renata Abreu (Podemos-SP).

Poderão aderir ao programa
empresas de hotelaria em geral;
cinemas; casas de eventos; ca-
sas noturnas; casas de espetá-
culos e empresas que realizem
ou comercializem congressos,
feiras, feiras de negócios, sho-
ws, festas, festivais, simpósi-
os 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 Lu-
cro Líquido (CSLL) por 60 me-
ses e a extensão, até 31 de de-
zembro de 2021, do Programa
Emergencial de Acesso a Crédi-
to (Peac) para as empresas do
setor.

A regra geral prevê descon-
to de até 70% sobre o valor to-
tal da dívida e até 145 meses para
pagar, exceto os débitos previ-
denciários, para os quais a Cons-
tituição limita o parcelamento
em 60 meses. Podem ser parce-
lados débitos com a Receita Fe-
deral e com a Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional.

Para custear os benefícios
dados ao setor de eventos, o pro-
jeto destina, além dos recursos

orçamentários e do Tesouro Na-
cional alocados, 3% do dinhei-
ro arrecadado com as loterias
administradas pela Caixa Econô-
mica Federal e com a Lotex.

Os deputados aprovaram a
inclusão feita no texto pelos se-
nadores da criação de indeniza-
ção 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 re-
ceber por empresa será defini-
do em regulamento e calculado
com base no pagamento da fo-
lha de salários entre 20 de mar-
ço de 2020 e o fim da emergên-
cia decorrente da pandemia, a
ser definido pelo Ministério da
Saúde. (Agencia Brasil)

CoronaVac é efetiva contra variante
brasileira da covid-19

A vacina CoronaVac, imuni-
zante fabricado pelo Instituto Bu-
tantan e pela farmacêutica chine-
sa Sinovac, é 50% eficiente con-
tra a variante P.1 da covid-19, que
surgiu em Manaus e que já predo-
mina em diversos estados do país.
A efetividade em prevenir o adoe-
cimento 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 divulga-
do  na quarta-feira (7) pelo gru-
po Vebra Covid-19, que reúne
pesquisadores de instituições
nacionais e internacionais, se-
cretarias estaduais de Saúde do

Amazonas e de São Paulo e as
secretarias municipais de Saúde
de Manaus e São Paulo, apoiado
pela Organização Pan-America-
na de Saúde (Opas).

A pesquisa ainda não avaliou
a efetividade após a aplicação da
segunda dose, o que vai ser co-
letado agora, nas próximas se-
manas. “Na análise interina, a
efetividade da CoronaVac foi de
50% na prevenção da doença sin-
tomática pela covid-19”, diz o
relatório do estudo preliminar.

“Esses resultados são enco-
rajadores porque a CoronaVac
continua sendo efetiva na redu-
ção do risco de doença sintomá-

tica em um cenário com maior
que 50% de prevalência da P.1”,
diz o estudo. “Esses achados apoi-
am 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 pes-
quisas de campo estão compro-
vando a eficiência da vacina, as-
sim como foi determinada a efi-
cácia pelos estudos clínicos. “Se
após a primeira dose a eficácia
é 50%, espera-se que após a se-
gunda dose esse percentual suba
substancialmente”, disse Covas,
citando outro estudo, feito no

Chile, onde a CoronaVac também
está sendo aplicada na popula-
ção, 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 to-
das as partes do vírus. Isso pode
gerar uma resposta imune mais
abrangente em relação ao que
ocorre com outras vacinas que uti-
lizam somente uma parte da pro-
teína Spike (proteína utilizada pelo
coronavírus para infectar as célu-
las). A vacina é aplicada em duas
doses, com intervalo entre 14 e
28 dias. (Agencia Brasil)

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 deba-
tido hoje no seminário A Lei de
Segurança Nacional e sua Apli-
cação após a Constituição de
1988. Além dos parlamentares,
o debate promovido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Ciências Cri-
minais (IBCCRIM) teve a parti-
cipação do presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
Felipe Santa Cruz, e do presiden-
te do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), ministro Luiz Rober-
to Barroso.

Em suas falas, tanto Pache-
co quanto Lira atribuíram a ur-
gência de apreciação de propos-
tas de combate à pandemia de
covid-19 ao fato de um texto
sobre o assunto ainda não ter
sido pautado no Congresso. En-
tretanto, no caso da Câmara dos
Deputados, Lira adiantou que a
partir da próxima semana a pau-
ta de votação da Casa voltará a
ser mista e não mais exclusiva-
mente com temas ligados ao
novo coronavírus.

Especificamente sobre a pro-
posta 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 se-
mana, no plenário da Casa.

“Esse debate é prioridade
para a Câmara. Já temos um gru-
po formado, sob coordenação da
deputada Margarete Coelho (PP
- PI), que já conversou com par-
tidos. Já tem um estudo muito
próximo de uma realidade, de
como vai se comportar essas al-
terações”, garantiu Lira acres-
centando que a ideia é inserir a
proposta no Código Penal.

Para o presidente do Senado,
a saúde pública na pandemia, o
desenvolvimento social em ra-
zão da miserabilidade de boa par-
te da população e garantia do
Estado Democrático de Direito
são os três grandes temas naci-
onais hoje.

Pacheco defendeu um novo
ordenamento jurídico, compatí-
vel com a Constituição Federal,
que seja um instrumento a ser
utilizado no Estado Democráti-
co de Direito. “Não me parece
de fato que a Lei de Segurança

Nova Lei de Segurança
Nacional está entre as

prioridades do Congresso
Nacional tenha esse condão,
embora eu considere que não
seja adequado desvalidar toda a
lei enquanto não há uma substi-
tuição por outra mais moderna,
compatível com as normas
constitucionais de 1988”, aler-
tou. Na avaliação do senador, a
revogação por completo da nor-
ma pode ser um risco, inclusive
ao Estado Democrático de Di-
reito por não haver instrumen-
tos aptos para conter movimen-
tos que visam atentar contra a de-
mocracia.

Para o ministro Barroso, ao
longo do tempo, a Lei de Segu-
rança Nacional foi ganhando ver-
sões conflitantes. “Esta lei que
está em vigor tem inconstituci-
onalidades variadas, foi feita
para outro mundo, ainda em épo-
cas 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 des-
sa mesma legislação representa
à democracia. “Não podemos
negar o que aconteceu. Nós to-
dos sabemos o que aconteceu, e
muitos o sofreram na pele”, lem-
brou. Para o ministro, a nova lei
deverá trazer a tipificação de
“crime de golpe de Estado”.

Recentemente, diversos epi-
sódios de uso da LSN motivaram
um debate sobre eventuais ex-
cessos na aplicação de uma lei
editada em épocas de supressão
de direitos civis. Em março des-
te ano, quatro ações foram pro-
tocoladas no Supremo Tribunal
Federal (STF), todas questionam
se a legislação, que nasceu ain-
da no fim da ditadura, seria ou
não compatível com a Constitui-
ção de 1988.

A lei tem sido usada tanto
contra críticos do governo de
Jair Bolsonaro quanto em inves-
tigações 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 nor-
ma atual é constitucional e pede
que as ações com objetivo de
anular a lei sejam rejeitadas pela
Corte. Sob a relatoria do minis-
tro Gilmar Mendes, ainda não há
data para o julgamento das
ações. (Agencia Brasil)
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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
2020 2019

Ativo 40.090.176,03D 25.709.038,15D
Circulante 323,26D 102,80D
Caixa 103,80D 102,80D
Caixa Geral 102,80D 102,80D
Caixa 102,80D 102,80D
Banco com movimento 1,00D 0,00
Banco com movimento 1,00D 0,00
Aplicações financeiras 219,46D 0,00
Aplicações financeiras com rendimen-
tos pós fixados 219,46D 0,00

C.D.B. 219,46D 0,00
Não circulante 40.089.852,77D 25.708.935,35D
Investimentos 40.089.852,77D 25.708.935,35D
Investimentos 40.089.852,77D 25.708.935,35D
Controladas e coligadas – Equivalên-
cia patrimônial 40.089.852,77D 25.708.935,35D

Passivo e patrimônio líquido 40.090.176,03C 25.709.038,15C
Circulante 8.361,43C 0,00
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.619,75C 0,00
Obrigações previdenciárias 1.619,75C 0,00
Obrigações previdenciárias 1.619,75C 0,00
Outras obrigações 6.741,68C 0,00
Contas a pagar 6.741,68C 0,00
Contas a pagar 6.741,68C 0,00
Não circulante 62.865,48C 0,00
Emprestimos e financiamentos 62.865,48C 0,00
Outros débitos com sócios, adminis-
tradores e pessoas coligadas 62.865,48C 0,00

Sócios 62.865,48C 0,00
Patrimônio líquido 40.018.949,12C 25.709.038,15C
Capital social subscrito 21.117.295,00C 21.117.295,00C
Capital social 21.117.295,00C 21.117.295,00C
Capital social 21.117.295,00C 21.117.295,00C
Reservas de lucros 18.901.654,12C 4.591.743,15C
Reservas de lucros 18.901.654,12C 4.591.743,15C
Reservas de lucros 18.901.654,12C 4.591.743,15C

2020 2019
Receita Líquida 0,00 0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Despesas com Vendas (4.929,84) 0,00
Propaganda e Publicidade (4.929,84) 0,00
Despesas Administrativas (65.412,02) 0,00
Pro Labore (52.250,00) 0,00
INSS (10.450,00) 0,00
Honorários Profissionais (1.350,00) 0,00
Custas e Emolumentos (1.122,02) 0,00
Licença de Uso (240,00) 0,00
Despesas Tributárias (385,05) 0,00
Taxa de Fiscalização Municipal (385,05) 0,00
Despesas Financeiras (198.050,94) 0,00
Despesas Bancárias (279,55) 0,00
Deságio em Investimentos (197.771,39) 0,00
Receitas Financeiras 0,01 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras 0,01 0,00
Outras Receitas Operacionais 14.578.688,81 4.591.743,15
Receita de Equivalência Patrimonial 14.578.688,81 4.591.743,15
Resultado antes do IR e CSL 14.309.910,97 4.591.743,15
Lucro Líquido do Exercício 14.309.910,97 4.591.743,15

Atividades Operacionais
Outros recebimentos(pagamento) líquidos (279,55)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (279,55)
Atividades de Investimento
Aquisição de ações/cotas (219,45)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (219,45)
Atividades de Financiamento
Empréstimos tomados 500,00
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 500,00
Aumento nas Disponibilidades 1,00
Disponibilidades – no início do período 102,80
Disponibilidades – no final do período 103,80

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Lucro Líquido do Exercício 14.309.910,97
Outros Resultados Abrangentes 0,00
Resultado Abrangente Total do Exercício 14.309.910,97

Demonstração do Resultado Abrangente

Capital Reali-
zado Autorizado

Reservas 
de Lucros

Capital
Social

Reserva 
Legal

Reserva 
de Lucros Total

Saldo em 
31/12/2019 21.117.295,00 229.587,16 4.362.155,99 25.709.038,15

Resultado do Período – – 14.309.910,97 14.309.910,97
Reserva Legal – 715.495,55 (715.495,55) 0,00
Saldo em 
31/12/2020 21.117.295,00 945.082,71 17.956.571,41 40.018.949,12

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

1. Contexto Operacional – A empresa tem por objeto social holdings de
instituições não financeiras e aluguel de imóveis próprios. 2. Apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis – As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os princípios fun-
damentais da contabilidade, observando a legislação comercial e fiscal. 3.
Sumário das Principais Práticas Contábeis – a) O resultado é apurado
pelo regime de competência das receitas e despesas, tendo como forma
de tributação o Lucro Presumido; b) A empresa não possui imobilizados
em seus ativos; c) Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando apli-
cáveis, pelos valores de juros e atualizações monetárias; d) Os passivos
circulantes e exigíveis a longo prazo estão demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes
encargos e atualizações monetárias; 4. Capital Social – O capital social é
de R$ 21.117.295,00, representado por 21.117.295 ações ordinárias nomi-
nativas sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas
e integralizadas.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

João Hagop Nercessian
Diretor Geral

Paula Duarte Silveira
Contadora CRC-SP nº 1SP 176.292/O-2

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ: 60.730.645/0001-01 - NIRE: 353.000.58861

Relatório da Diretoria

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício Encerrado em 31/12/2020
1-) Contexto Operacional: EPT Engenharia e Pesquisa Tecnológicas S.A. é 
uma sociedade anonima de capital fechado, com sede em Osasco, a socie-
dade tem por objeto a prestação de serviços de engenharia consultiva em 
diversas áreas vinculadas a construção civil, destacando-se: o controle tec-
nológico de obras rodoviárias, industriais, saneamento,fiscalização e super-

visão de obras, projetos, sondagens geológicas, contenções, aterro armado, 
etc. 2-) Declaração de Conformidade: as demonstrações financeiras foram 
elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no brasil e as 
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais 
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido para o ano de 2020
  Capital Integralizado Reserva de Capital Reservas de Lucros Total
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)
Prejuizo liquido exercício 2019    3.533.707,88 3.533.707,88
Saldos em 31/12/2019  10.400.000,00 9.231.858,33 16.313.982,96 35.945.841,29
Ajuste credor exercicios anteriores    (5.965.498,00) (5.965.498,00)
Lucro liquido exercício 2020    1.753.768,02 1.753.768,02
Saldos em 31/12/2020  10.400.000,00 9.231.858,33 12.102.252,98 31.734.111,31

Demonstração do Resultado do Exercício
Receita operacional bruta  31/12/2020 31/12/2019
Prestação de serviços  18.076.874,08 25.605.123,45
(-)Abatimentos  (76,65) (3.075,70)
(-)Imposto sobre faturamento  (2.080.234,56) (3.031.539,05)
Receita operacional líquida  15.996.562,87 22.570.508,70
(-)Custo dos serv.Prestados  (8.931.876,26) (13.161.046,31)
Lucro bruto  7.064.686,61 9.409.462,39
Despesas administrativas  (5.670.498,63) (6.393.700,08)
Impostos e taxas  (121.988,05) (276.770,95)

Depreciação  (416.201,04) (594.572,91)
Receitas (despesas) financeiras  (297.689,72) (469.778,78)
Outras receitas  1.533.364,04 2.234.607,46
Lucro operacional  2.091.673,21 3.909.247,13
Lucro antes da contribuição social  2.091.673,21 3.909.247,13
(-) Provisão p/ contribuição social  (95.798,43) (127.259,38)
Lucro antes do imposto de renda  1.995.874,78 3.781.987,75
(-) Provisão para imposto de renda  (242.106,76) (248.279,87)
Lucro / prejuizo do exercício  1.753.768,02 3.533.707,88

As demonstrações financeiras foram auditadas pela empresa MB Auditores Independentes SS e encontra-se a disposição dos acionistas na nossa sede.
Jonas Francisco Correa Duarte - Diretor Executivo Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial Gerson Ferreira da Silva - Contador CRC 1-SP 218.131/O-1

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - Exercício 2020
Atividades operacionais  31/12/2020 31/12/2019
Lucro liquido  1.753.768,02 3.533.707,88
(+) Depreciações  416.201,04 594.572,91
Variações: aumento ou diminuição;
Duplicatas a receber  (1.071.280,47) (506.473,20)
Medições a faturar  255.409,53 11.934.216,11
Impostos a recuperar  822.781,74 (208.596,82)
Cauções contratuais  (79.341,39) 8.381,13
Depositos judiciais  (68.230,69) (52.286,50)
Despesas do prox. Exercício  (18.976,83) (11.929,54)
Devedores diversos  (430.029,68) (1.795.575,36)
Fornecedores  (1.477.522,70) (668.218,76)
Credores diversos  (721.000,50) (1.011.548,41)
Obrig.Trabalhista e previdenciarias  (1.244.548,36) 240.488,72
Provisões diversas  49.880,56 (441.058,02)
Emprestimos e financiamentos  1.347.648,52 673.661,28
Obrigações tributárias  (1.025.240,40) 1.637.644,96
Passivo não circulante  (934.368,51) (191.424,17)
Ajuste exercício anterior  (9.872.604,03) (13.176.506,88)
Imoveis destinados a venda  (15.035.251,63) -
Caixa liquido consumido nas 
 atividades operacionais  (27.332.705,78) 559.055,33
Investimentos
Ajustes do imobilizado destinado a venda  14.223.238,00
Caixa liquido atividades investimentos  14.223.238,00 -
Financiamentos
Variação em emprestimos e financiamentos  (934.368,51) (191.424,17)
Caixa liquido atividades financiamento  13.288.869,49 (191.424,17)
Aumento liquido das disponibilidades  179.401,71 367.631,16
Saldo inicial das disponibilidades  403.789,04 36.157,88
Saldo final das disponibilidades  583.190,75 403.789,04
Acrescimo nas disponibilidades  179.401,71 367.631,16

Balanço Patrimonial Comparativo de 2020 e 2019
Ativo  31/12/2020 31/12/2019
Circulante  13.596.043,31 27.862.225,44
Caixa  988,80 2.332,71
Bancos  3.859,53 236.130,03
Aplicações financeiras  578.342,42 165.326,30
Clientes  3.562.528,50 2.491.248,03
Medições a faturar  1.873.215,69 2.128.625,22
Cauções contratuais  452.731,48 373.390,09
Depositos judiciais  560.113,65 491.882,96
Devedores diversos  2.714.351,74 2.284.322,06
Impostos a recuperar  590.005,13 1.412.786,87
Despesas do proximo exercício  30.906,37 11.929,54
Imoveis destinados a venda  3.229.000,00 18.264.251,63
Não circulante  43.399.114,32 37.349.813,56
Realizavel a longo prazo  18.692.544,09 27.282.682,37
Investimentos  3.982.810,51 3.982.810,51
Imobilizado liquido  20.723.759,72 6.084.320,68
Total ativo  56.995.157,63 65.212.039,00

Passivo  31/12/2020 31/12/2019
Circulante  12.946.672,40 16.017.455,28
Fornecedores  651.590,97 2.129.113,67
Credores diversos  4.956.409,27 5.677.409,77
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  1.873.181,49 3.117.729,85
Provisões diversas  696.885,36 647.004,80
Obrigações tributárias  1.545.564,19 2.570.804,59
Emprestimos e financiamentos  3.223.041,12 1.875.392,60
Não circulante  12.314.373,92 13.248.742,43
Emprestimos e financiamentos  2.147.986,24 2.147.986,24
Obrigações tributárias  4.470.099,61 4.470.099,61
Provisões para demandas judiciais  324.549,60 324.549,60
Partes relacionadas  1.666.092,05 2.600.460,56
Outras provisões  3.705.646,42 3.705.646,42
Patrimonio liquido  31.734.111,31 35.945.841,29
Capital social  10.400.000,00 10.400.000,00
Reserva de capital  9.231.858,33 9.231.858,33
Reservas de lucros  10.348.484,96 12.780.275,08
Lucro do exercício  1.753.768,02 3.533.707,88
Total do passivo  56.995.157,63 65.212.039,00

Senhores Acionistas, Atendendo as disposições legais e estatutárias ora vigentes, submetemos a apreciação de V.S.as., as demonstrações financeiras, 
referente ao exercício encerrado em 31/12/2020. A diretoria permanece a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
As presentes demonstrações financeiras são de responsabilidade da admi-
nistração e estão apresentadas em conformidade com as praticas contábeis
adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as disposições da lei
das sociedades por ações (Lei 11638/2007) e pronunciamentos emitidos
pelo CPC, aprovados pelo CFC. 3-) Principais critérios contábeis: a) O
Resultado é apurado pelo regime de competência; b) Os Ativos realizáveis e
os Passivos Exigíveis com prazo de um ano foram classificados como circu-
lantes; c) As Depreciações foram calculadas com base nas taxas admitidas
pela legislação fiscal; d) A Provisão do Imposto de Renda e da Contribuição
Social classificados no Passivo não Circulante foram calculadas sobre par-
celas de lucros não recebidos de contratos com empresas publicas, os quais
foram diferidos através de ajustes no Lalur nos termos do artigo 408 RIR/99;
4-) Capital social: o capital social de R$ 10.400.000,00 é constituído de
13.000.000 de ações nominais no valor de R$ 0,80 cada.

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 por Condomínio 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) Leilão terá início dia 12 (doze) de Abril de 2021, 13:00:00 horas e término dia 14 (catorze) de Abril de
2021, 13:00:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a 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 em lote 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. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online  será de 5% (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 á Av, 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 Federal-
CEF (CNPJ 00.360.305/0001-94) (R. 04 e Av. 05); penhora oriunda do Cumprimento de Sentença nº 0101128-32.2006.8.26.0009 da 1ª Vara Cível do Foro Regional
de Pinheiros/SP promovida 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/SP promovida 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

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. Encontrando-
se 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

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)

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

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 Certifi cados 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 unifi cada 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 fi m 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 fl uxo de amortização e de juros dos CRI, previsto no Anexo I ao Termo de Securitização, 
bem como o novo fl uxo 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 fi nal 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 identifi cou 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 identifi cado 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 agentefi duciario@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 verifi cação 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 fi rma 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.

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.

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.

ABC  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                                   Presidente 
Enilce Maurano Oetterer                             Vice-Presidente Administrativo e Financeiro 
Alberto Keidi Kurebayashi                           Vice-Presidente Técnico 
João Alberto Hansen                                   Vice-Presidente Regulatório 
Edison Takechi Nakayama                          Diretor Administrativo/ Financeiro 
Ana Carolina H. Ribeiro Machado               Diretor Técnico 
Mara Augusto                                              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  ABC 

Presidente 2019-2021 

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 

em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

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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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1001380-22.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Pedro Candido, CPF. 
155.424.758 e Aparecida Celia Candido, Título de Eleitor 463.583-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Tadao 
Uehara e outros, objetivando a Adjudicação compulsória do imóvel localizado na Rua Caripunas, 457-A  Vila Nova Manchester, objeto 
da matricula 316.180 do 9º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, adquirido por meio do compromisso de venda e compra dat ado de 
25/02/1972, e que foi inscrito sob o nº 31.512 junto ao 9º Oficial de Registro de Imoveis da Capital, em 12/01/1973, do qual os autores 
teriam recebido por sucessão ao falecimento dos compromissários compradores. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 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 26 de janeiro de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1008199-12.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Marcelo 
Pereira Araújo, CPF. 267.103.088-63, que Condomínio Residencial Leonardo Da Vinci, lhe ajuizou ação de Execução de 
Título Extrajudicial, visando a cobrança de 3.172,43 (abril/2019), referente as cotas condominiais da unidade nº 102, bloco 
02. Tendo em vista que o executado se encontra em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital 
para em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuar o pagamento da dívida atualizada e acrescida de juros moratórios e 
honorários advocatícios fixados em 10%, sob pena de converter se em penhora o arresto sobre o Apto nº 102, localizado no 
1º pavimento, bloco 02 do Condomínio autor, situado na Rua Cruz do Espirito Santo, 380  Guaianazes. Convertido, terá o 
executado 15 dias, independentemente de nova intimação, para oferecer embargos. Será o presente, afixado e publicado. 
NADA MAIS. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021. 

Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1037034-90.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Tourist Card Assistance Ltda, CNPJ 
30.904.460/0002-96, por seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança por parte de Antonio Carlos Assumpção Neto, objetivando a cobrança dos alugueis e demais encargos legais do imóvel 
localizado na Rua da Consolação nº 348- 4º andar, conjunto 41, que a requerida não vem efetuando o pagamento, bem a cobrança das 
custas processuais, honorários advocatícios e outras 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 apó s o 
decurso do prazo do presente edital, conteste o feito ou peça prazo para purgação da mora, sob pena de decretação de despejo e 
condenação ao pagamento dos alugueis e encargos. 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 14 de janeiro de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1043981-66.2017.8.26.0002 A MMA. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível, Central da Capital, 
Estado de São Paulo, Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. Faz saber a A2 Construtora Comercio e Serviços Ltda., 
CNPJ. 04.878.794/0001-41 e VS Costa && CIA Ltda. EPP, CNPJ. 10.566.430/0001-29, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Daniel Kamamoto - EPP, para recebimento de R$11.059,97 (agosto/2017) referente as notas ficais nº 008.713 série 
1 e 008.656 série 1. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, apresente 
embargos no prazo de 15 dias, ou efetuar o pagamento do débito reclamado. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente 
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja 
admitido a pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (artigo 916 e parágrafos, 
do CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de janeiro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004072-31.2019.8.26.0007 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez 
Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WALTER ALVES RODRIGUES, Brasileiro, RG 19274651, 
CPF 103.062.138-18, com endereço à Rua Jose Felipe Amaral, 27, A, Jardim Nazareth, CEP 08151-320, 
São Paulo-SP e RITA HELENA DIAS DOS SANTOS, Brasileira, RG 21774945, CPF 251.673.498-00, com 
endereço à Jose Felipe Amaral, 27, Casa A, Jardim Nazareth, CEP 08151-320, São Paulo - SP que por es-
te Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São PauloCDHU. Encontrando-se os executados em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, pa-
ra que,no prazo de 15 (quinze) dias úteis,que fluirá após os 30 dias supra,pague a quantia de R$ 22.522,72 
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 intima-
ção, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publica-
do na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2021. 
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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
REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a 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 76000-
000, 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, convertendo-
se 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.

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 Ro-
drigues Lima, RG 45.597.198, CPF 375.859.608-40, por meio 
da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de 

 
 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 proce-
dente a presença Ação declarando a rescisão/cancelamento e 
desconstituição do Contrato/Termo de Adesão c/c inexigibili-
dade 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 contra-
to, 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] 

Queiroz Silva 
Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF 12.104.687/0001-94
Edital de Convocação à 

Assembleia Geral Extraordinária
convocamos para comparecem à Assembleia Geral Ex-
traordinária 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) delibe-
rar sobre a destituição do cargo de Diretora sem desig-
nação específi ca da Sra. Tatiane Graciano Domingues 
Silva; (iii) sendo aprovado o item (ii), eleição de novo 
membro para cumprimento do mandato de Diretor sem 
designação específi ca; e (iv) deliberar sobre a alteração 
das regras dispostas no contrato social referentes a Di-
retoria da Companhia. São Paulo, 05.04.2021. Tatiane 
Graciano Domingues Silva - Diretora da Companhia

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

Geru Sociedade de Crédito Direto S.A.
CNPJ nº 37.763.847/0001-38

RETIFICAÇÃO
“Nas demonstrações fi nanceiras dos períodos fi ndos 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

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 Engine-
ering, 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 poderí-
amos 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 no-
vamente. 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 colabora-
dores 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 

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 exercí-
cio. 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

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 presta-
ção 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 auto-
rização 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) provi-
sões ativas e passivas. A liquidação das transações para crédito de liquidação envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao proces-
so 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 pronta-
mente 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 contra-
partidas 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 con-
tábeis da Companhia tomadas em seu todo. Calcula-se esse ajuste com base nos fluxos de cai-
xa 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 demons-
trações financeiras de 31 de dezembro de 2020. e. As contas a receber de clientes são regis-
trados 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 va-
lor 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 imobili-
zados 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 amor-
tização 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 forma-
lizada 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 operacio-
nais. 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 ris-
co, 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, tam-
bém 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 sustentá-
vel, 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

(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 aqui-
sição, mas de maneira conservatória registrou-se provisão para a possível não realização da 
opção de compra, conforme nota (16).
8. Investimentos:
Coligada Participação 2020 2019
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 his-
tórico 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 cus-
tos 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)
Total  Amortização (2.263.891) (2.588.458) - - (4.852.349)
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 traba-
lho nas sedes de Belo Horizonte e Santo André com a entrega de alguns andares que ocupava 
para desenvolver suas atividades. 
10. Intangível: 31.12.2019 Aquisições Baixas Transf. 31.12.2020
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 recu-
perabilidade 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. 
11. Fornecedores: 2020 2019
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 cida-
des 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. 
13. Impostos e contribuições a recolher: 2020 2019
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

Ativo Passivo Receita Custo
Desp. 

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

Ativo Passivo Receita Custo
Desp. 

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 
  (Controladora)

Capital 
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 en-
cargos). 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 inter-
no da Companhia. Essas provisões estão assim apresentadas:

  
(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)

Ativo Notas 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalente de caixa 4 46.301.019 21.310.349
Contas a receber 5 156.963.101 178.521.825
Partes relacionadas 14 3.045.554 2.514.505
Impostos a recuperar 6 4.685.311 6.382.832
Outros créditos 7 1.551.501 1.518.607

212.546.486 210.248.118

Não circulante
Impostos diferidos 24 9.697.088 9.325.351
Investimentos 8 310.023 123.061
Imobilizado 9 7.253.590 9.107.276
Intangível 10 5.798.886 7.242.338

23.059.587 25.798.026

  
Total do ativo 235.606.073 236.046.144

Passivo Notas 2020 2019
Circulante

Fornecedores 11 17.257.971 11.408.450
Adiantamento de clientes - 21.382
Salários e encargos sociais 12 24.190.635 16.853.631
Impostos e contribuições a recolher 13 7.764.852 17.323.197
Partes relacionadas 14 8.482.061 11.513.417
Empréstimos com partes relacionadas 15 69.473.219 60.468.102
Provisão para contigências e riscos 16 20.925.497 23.072.115
Receitas a apropriar 17 20.106.219 22.586.720
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16) 18 1.071.978 1.789.273
Outras obrigações 967.306 725.790

170.239.738 165.762.077
Não Circulante

Obrigações com aquisições de açoes 19 1.116.275 2.793.156
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16) 18 1.441.919 1.789.468

2.558.194 4.582.624
Patrimônio Líquido

Capital social 20 51.630.020 51.630.020
Reserva legal 703.571 703.571
Reservas de lucro 10.474.550 13.367.852

62.808.141 65.701.443
Total do passivo e patrimônio líquido 235.606.073 236.046.144

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 

Em Reais

 
(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)

Lucro Bruto 75.115.050 86.135.600
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.

Eventos Capital Social Reserva legal Reserva de Lucro Prejuízos Acumulados Total Patrimonio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 51.630.020 - - (5.734.685) 45.895.335
Lucro líquido do exercício 19.806.108 19.806.108
Transferências - 14.071.423 (14.071.423) -
Constituição de Reserva Legal  703.571 (703.571)  -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 51.630.020 703.571 13.367.852 - 65.701.443
Prejuizo líquido do exercício (2.893.302) (2.893.302)
Transferências   (2.893.302) 2.893.302 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 51.630.020 703.571 10.474.550 - 62.808.141

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)

2020 2019
Atividades operacionais

(Prejuízo) lucro do exercicio (2.893.302) 19.806.108
Ajuste dos itens que não afetam caixa nas atividades  
 operacionais

Depreciação 1.038.708 3.233.694
Amortização 4.972.819 2.239.508
Provisão para contingências (235.178) 3.316.841
Ativo fiscal diferido (371.737) 1.009.226

5.404.612 9.799.269
(Aumento) Redução no ativo

Contas a receber 21.558.724 (35.510.805)
Impostos a recuperar 1.697.521 4.345.406
Outros créditos (32.894) (173.588)
Partes relacionadas (531.049) (1.603.882)

22.692.302 (32.942.869)
Aumento (redução) no passivo

Fornecedores 3.938.082 6.561.114
Adiantamento de clientes (21.382) (430.340)
Salários e encargos sociais 7.337.004 3.493.333
Impostos, taxas e contribuições (9.558.345) 745.703
Débitos com partes relacionadas (3.031.356) 2.168.539
Obrigação com acionistas (1.676.881) (49.204)
Receitas a apropriar (2.480.501) 8.821.328
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16) (1.064.845) 3.578.741
Outras Obrigações 241.516 702.216

(6.316.708) 25.591.430
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais 18.886.904 22.253.938

Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado (1.773.482) (9.869.009)
Aquisição de ativo intangível (940.908) (1.051.761)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos (2.714.390) (10.920.770)

Atividades de financiamentos
Empréstimos obtidos 9.005.117 (5.105.733)
Ganhos com investimentos (186.962) -

8.818.155 (5.105.733)
Aumento  de caixa e disponibilidades de caixa 24.990.670 6.227.435
Representada por:

Caixa e disponibilidades de caixa no início do exercício 21.310.349 15.082.914
Caixa e disponibilidades de caixa no final do exercício 46.301.019 21.310.349

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

31.12.2019 Adição Reversão Realização 31.12.2020
 Civil (a) 2.441.000 250.000 - - 2.691.000
 Trabalhista 435.178 - (20.300) 414.878
 Tributária 313.035 - - - 313.035
 Projeto (b) 19.882.902 729.442 (1.194.321) (1.911.440) 17.506.584

23.072.115 979.442 (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 que-
bra 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 de-
sempenho 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
apresentadas a seguir por tipologia de serviço. 2020 2019
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 re-
conhecer 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 no-
vos 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 pas-
sivo registrado, representa as obrigações futuras de efetuar o pagamento do arrendamento 
já a valor presente.

Direitos de Uso do Ativo
Total 

31.12.2019
Amorti-

zação
Adições / 

Baixas
Transfe-

rências
Total 

31.12.2020
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 

31.12.2019 Juros
Paga- 

mentos
Adições / 

Baixas
Transp. 

CP/LP 31.12.2020
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 aqui-
sição 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 de-
pósito (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.
Acionistas % 2020 2019
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 propor-
cionasse 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 consecutiva-
mente no resultado final da Companhia.
24. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A Companhia, en-
quadrada no regime de Lucro Real, adotou para o exercício de 2020, como nos exercícios an-
teriores, 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 compe-
tência 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 eco-
nômico-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  
de Renda

Contribuição 
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

 - CNPJ/MF nº 09.433.094/0001-67

2019
Impostos 
de Renda

Contribuição 
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, a Companhia não possui instrumentos financeiros não con-
tabilizados, bem como não possuía instrumentos financeiros derivativos.
26. Gestão de risco financeiro: Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a 
expõem aos seguintes riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e risco de merca-
do. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na volatilidade dos mercados 
financeiros de forma a minimizar potenciais efeitos  no desempenho da Companhia. Risco 
de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro. Este de-
partamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para 
assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender as necessidades operacionais. Também 
mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito disponíveis, a fim de que a Compa-
nhia mantenha sob controle os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) em 
qualquer uma de suas linhas de crédito. De acordo com a previsão da administração do fluxo 
de caixa, o excesso de caixa é transferido para aplicações financeiras, que são realizadas com 
base nas taxas de remuneração efetivamente negociadas, visto que a Companhia tem como 
objetivo manter os investimentos até o momento do seu efetivo resgate. As aplicações re-
fletem as condições usuais de mercado nas datas dos balanços. Risco de Crédito: O risco de 
crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos bancários e instituições financei-
ras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a receber em aberto. 
A Companhia mantém seu caixa e equivalentes de caixa depositados em instituições finan-
ceiras de primeira linha, minimizando dessa forma, o risco de crédito. A política de vendas 
da Companhia está intimamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta 
no curso normal de seus negócios. Aproximadamente 90% de sua carteira de clientes está 
concentrada em empresas de sólida atuação no mercado, minimizando assim o risco de cré-
dito. A diversificação do restante de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, 
são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais inadimplências em suas contas 
a receber. Risco de Mercado: A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco 
cambial decorrente de exposições em relação ao Euro. O risco cambial decorre, basicamente, 
de operações comerciais futuras e de empréstimos contraídos junto à Controladora corrigidos 
pela variação cambial. A administração da Companhia monitora as oscilações das taxas de 
câmbio no mercado, assim como seu impacto sobre a posição patrimonial e os fluxos de caixa 
futuros relacionados, principalmente, a aquisição de serviços no mercado externo e obtenção 
de empréstimos junto á Controladora em moeda estrangeira.
27. Lucro (Prejuízo) líquido por ação: O Lucro (Prejuízo) líquido por ação foi calculado em 
conformidade com o CPC 41 (aprovado pela Resolução CFC 1287/10). O cálculo básico de lucro 
(prejuízo) líquido por ação é feito através da divisão do lucro (prejuízo) líquido do exercício 
pela quantidade média ponderada das ações disponíveis durante o período.

Diretoria
Luigi Bianchini Neto - Diretor Financeiro/Administrativo

Fabiano Martins dos Santos - Contador - CRC 1SP220395/O-7
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores e Acionistas Engineering do Brasil S.A. Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Engineering do Brasil S.A. que compreendem o balanço patrimo-
nial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Engineering do Brasil S.A. 
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.
MOORE MSLL LIMA LUCCHESI Sócio - Edison Pereira Lima

Auditores e Contadores 
CRC2SP019874/O-3

Contador 
CRC1SP11 4.180/O-5

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0020155-60.2019.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na for- ma da
Lei, etc. FAZ SABER a PATRÍCIA CRISTI- NE DIAS
ATANES, RG 22044596-5, CPF 271.386 .278-74, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Socieda- de Educacional Bricor
Ltda., na qual foi realizado o bloqueio de R$ 2.839,89,
em conta(s) bancária (s) de sua titularidade.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, comprove a
impenhorabilida- de da referida quantia, sob pena de
converte-se a indisponibilidade em penhora (art. 854,
§§ 3º e 5º,do CPC). Na ausência de manifestação,
referi- da quantia será levantada pela exequente.Será
o presente edital,por extrato,afixado e publicado na
forma da lei.NADA MAIS .Dado e passado nes- ta
cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2021.

08 e 09.04
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ERRATA
Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.

CNPJ - 15.517.191/0006-82
Luiz Rafael Lemuchi de Lima - Leiloeiro Oficial - Matricula: 20/315L - Jucepar

www.donhaleiloes.com
Conforme publicação no dia 13/10/2020 no Jornal O Dia SP, ficou faltando
incluir o veículo:

Leilão N.º: 6094 - Lote N.° 172 
Chassi: 9BRBL3HE3K0170348 NORMAL

Placa: MME0867
Veículo: TOYOTA Modelo: COROLLA

Ano de Fabricação: 2018 Ano Modelo: 2019

Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
CNPJ/ME nº 16.907.964/0001-58  –  NIRE 35.229.369.374

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Ficam os sócios da Sociedade Empresária Limitada Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos 
Ltda., de acordo com o artigo 1.072, da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, convocados para reunirem-se em 
Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 15 de Abril de 2021, na sede social localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.399, conjunto 124-B, Brooklin Paulista, cidade de São Paulo - SP, em primeira 
chamada às 10 horas, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em segunda 
chamada às 12h30min, com qualquer número, para deliberarem sobre: Ordem do Dia: 1) Aumento de 
capital social e ingresso de novos sócios, alterando a Cláusula Quarta do Contrato Social; 2) Eleição 
de novos sócios administradores e responsáveis pela sociedade perante a Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, incluindo a delimitação de poderes de cada sócio administrador e a exclusão do 
Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta, alterando a Cláusula Sexta e respectivos parágrafos do Contrato 
Social; 3) Autorizar a consolidação do Contrato Social em virtude das deliberações dos itens da ordem 
do dia. São Paulo, 07 de abril de 2021. João Antonio Lopes Filho - Sócio Administrador.

Maxcasa XXVIII Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/ME nº 13.070.428/0001-52 - NIRE nº 35.225.013.273

Retificação do Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 08.10.2020, publicada em 09.10.2020
Data, hora, local: 08.10.2020, às 10hs, na sede, Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1308, conjunto 71, Vila Olímpia, São Paulo/SP. 
Convocação: Realizada em 29.09.2020, por correio digital e telegrama. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Alexandre Guilger Despontin; Secretária: Millena Inhasz Lodo.  Deliberações Aprovadas: Em cumprimento ao disposto no artigo 
1.078, inciso III da Lei nº 10.406 de 10.01.2002 (“Código Civil”), a sócia Mérito, representando 96,04% do capital social, resol-
ve, por maioria com fundamento no Artigo 1.010 do Código Civil: (i) Redução do capital social, que atualmente encontra-se total-
mente integralizado, que por ser excessivo ao objeto social, passará de R$ 36.411.000,00, para R$1.000,00; (ii) Redução e o can-
celamento de 36.410.000 quotas representativas do capital social, no valor nominal de R$ 1,00 cada, passando ter 1.000 quotas, 
no valor nominal de R$ 1,00 cada, todas devidamente integralizadas pelos sócios; (iii) Restituição aos sócios, em moeda corrente 
nacional, do montante referente ao cancelamento das quotas, observada a seguinte proporção (a.iii) R$34.968.940,00 referente 
à 96,04% da participação detida pela sócia Mérito e (b.iii) R$1.441.060,00 referente à 3,96% à sócia MaxCasa, sendo certo que 
o pagamento aos sócios ocorrerá simultaneamente, descontados eventuais prejuízos acumulados, mútuos, multas e valores aber-
tos entre os Sócios e a Sociedade; e (iv) autorizar o administrador a praticar todas as medidas necessárias para a efetivação das 
deliberações e posterior arquivamento na Junta Comercial para refletir a redução do capital social. Voto Dissidente: A sócia Ma-
xCasa, na presente data apresentou voto dissidente da Sócia Mérito. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 08.10.2020. Sócios: 
Mérito Realty Ltda. - p. Alexandre Guilger Despontin; Maxcasa S.A - p. Alberto Mattos de Souza.
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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)

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado2020 2019
Ativo 40.919.999,31D 33.361.462,16D
Circulante 20.715.383,58D 16.157.692,12D
Bancos conta movimento 474.240,44D 258.862,37D
Cliente a receber 6.730.864,12D 6.754.031,79D
Perdas estimadas 1.207.316,55C 420.620,48C
Outros creditos 1.103.603,84D 561.046,30D
Adiantamentos a fornecedores 577.368,97D 124.454,19D
Tributos a recuperar/ compensar 524.308,87D 436.592,11D
Emprestimos a empregados 1.925,00D –
Aplicações financeiras 2.316.147,24D 2.199.351,27D
Estoques 11.150.178.52D 6.666.311,13D
Despesas antecipadas 147.666,97D 138.709,74D
Não circulante 20.201.615,73D 17.203.770,04D
Socios 3.424.399,25D 1.560.339,29D
Depositos judiciais 1.885.78D 1.885.78D
Investimentos 1.148.269,34D 1.261.696,58D
Imobilizado 15.626.784,36D 14.378.463,39D
Imoveis 12.682.669,88D 12.682.669,88D
Moveis e utensilios 595.295,96D 584.118,00D
Máquinas e acessorios 30.823,76D 30.823,76D
Equipamentos 2.999.288,73D 2.840.425,73D
Ferramentas 29.621,08D 29.621,08D
Instalações 822.273,18D 822.273,18D
Veiculos 3.093.216,23D 2.961.951,60D
Aeronaves 29.665,94D 29.665,94D
Tratores e implementos Agricolas 687.018,70D 614.298,70D
Animais de trabalho 54.513,35D 63.082,01D
Bovino permanente 7.513.179,80D 6.468.986,16D
Equino permanente 25.922,11D 118.154,61D
Ovino permanente – 29.580,54
Cultura permanente 2.373.049,51D 2.458.233,57D
Benf. Em propriedade de terceiros 614.569,88D 615.263,98D
(-) Depreciacão, amortização e 
exaustão acumulada 15.924.323,75C 15.970.685,35C

Intangível 277,00D 1.385,00D
Software de computação 9.120,00D 9.120,00D
Amortizações 8.843,00C 7.735,00C
Passivo e patrimonio líquido 40.916.999,31C 33.361.462,16C
Circulante 2.807.503,36C 3.550.531,76C
Fornecedores 487.260,86C 476.683.74C
Obrigações tributárias 399.608,61C 1.119.037,98C
Obrig. Trabalhistas e previdenciarias 176.311,88C 176.004,75C
Outras obrigações 1.744.322,01C 1.778.805,29C
Não circulante 3.695.799,23C 9.180.058,89C
Outros débitos 50.000,00C 5.798.482,63C
Receitas antecipadas e apropriar 3.913.737,13C 3.770.150,07C
Despesas antecipadas a apropriar 267.937,90D 388.573,81D
Patrimonio líquido 34.413.696,72C 20.630.871,51C
Capital social 44.500.566,74C 38.752.084,11C
Prejuízos acumulados 10.086.870,02D 18.121.212,60D

2020 2019
Receita bruta 21.665.490,16 12.079.940,37
Deduções (604.843,27) (377.864,00)
Receita liquida 21.060.646,89 11.702.076,37
Cpv (7.809.062,57) (8.813.960,11)
Cmv (71.820,96) (108.282,10)
Lucro bruto 13.179.763,36 2.779.834,16
Despesas com vendas (207.385,08) (280.609,18)
Despesas administrativas (2.850.697,68) (2.764.874,62)
Despesas tributarias (561.547,28) (455.341,73)
Despesas gerais (2.852.305,65) (2.469.380,08)
Despesas financeiras (192.440,20) (477.420,31)
Receitas financeiras 146.241,07 35.160,34
Outras despesas operacionais (3.588.632,62) (1.469.562,16)
Outras receitas operacionais 5.414.238,05 5.939.369,78
Resultado antes do IR e CSL 8.487.233,97 837.176,20
Lucros liquído do exercício 8.487.233,97 837.176,20

2020 2019
Lucro Liquido do exercício 8.487.233,97 837.176,20
Resultado Abrangente Total – –
Resultado Abrangente Total do exercício 8.487.233,97 837.176,20

Demonstração do Resultado Abrangente

Atividades operacionais: 2020 2019
Lucro líquido do Exercício 8.487.234 837.176
(+) Ajuste do Lucro (452.891) 20.085
(-) Aumento nas Aplicações financeiras (116.796) (1.673.677)
(+) Redução no Contas a receber 355.024 (2.142.317)
(-) Aumento nas Antecipações federais (87.717) 283.686
(-) Aumento nos Estoques (4.483.868) 336.331
(-) Aumento nos Ativos Especiais (8.957) 830.978
(-) Aumento de fornecedores 10.577 (109.011)
(-) Redução de Obrigações Tributárias (719.430) (76.447)
(+) Aumento de Obrigações (12.106) (12.106)
Trabalhistas e Previdenciária 307 –
(-) Aumento de Outras Obrigações (34.483) (6.079.774)
Resultado nas Atividades Operacionais 2.949.000 (7.785.077)
Atividades de Investimentos: 
(+) Aumento no realizável a Longo Prazo (1.864.060) (1.474.285)
(-) Redução nos investimentos 113.428 86.958
(+) Aumento no Imobilizado (1.248.321) 1.337.805
(-) Redução no Intangível 1.108 1.108
Resultados nos Investimentos (2.997.845) (48.415)
Atividades de Financiamentos:
Integralização de capital em dinheiro
(-) Redução nos Empréstimos e Financiamentos 5.748.483 (82.451)
(-) Redução no Contas a pagar a longo prazo (5.484.260) 7.855.815
Resultado de Financiamentos 264.223 7.773.364
Resultado final do caixa: 215.378 (60.127)
(+} Saldo existente em 31/12/2019 258.862 318.990
(=) Saldo existente em 31/12/2020 474.240 258.862

Demonstração de Fluxo de Caixa 

Capital realizado 
autorizado

Lucros ou 
Prejuízos 

Ajuste de 
exercícios  

Saldo em Capital social acumulados anteriores Total
 31/12/2019 38.752.084,11 (18.121.212,60) – 20.630.871,51
Aumento do 
Capital 5.748.482,63 – – –

Lucros do Exercício    – 8.487.233,97 (452.891,39) 8.034.342,58
Saldo em 
31/12/2020 44.500.566,74 (9.633.978,63) (452.891,39) 34.413.696,72

Demonstração das Mutaçoes do Patrimonio Líquido

A Triunfo Agropecuária S.A. (“Companhia”), com sede e foro na cidade 
de São Paulo/SP, continuando a Companhia com o mesmo objeto social, 
mantendo todos os direitos e obrigações que compõem o seu patrimônio, 
consignando-se, ademais, em 2020 foi aprovado pelos seus acionistas 
o aumento de capital social da companhia no valor de R$ 5.748.482,63, 
passando este de R$ 38.752.084,11 para R$ 44.500.566,74, passará a ser 
representado por 4.450.056.674 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 0,01,(um centavo de real) cada ação, 

Notas Explicativas

subscritas na exata proporção do valos das respectivas cotas, este aumento 
foi mediante a emissão de 574.848.263 de novas ações ordinárias nomina-
tivas e sem valor nominal, fixado com base no Artigo 170 § 1º, inciso II, da 
lei das S.A, as ações emitidas em razão do aumento do capital social foram 
totalmente subscritas e integralizadas, ficando, por fim, esclarecido que, 
em virtude do capital encontrar-se inteiramente realizado, está dispensado 
o depósito previsto no artigo 80,III, de Lei nº 6.404/76. A Companhia tem 
como objeto social a atividade agropecuária, compreendendo a criação de 
bovinos para corte, reprodução, a produção e comercialização de sêmen; a 
atividade ‘agrícola’ compreendendo a produção do café, da cana de açúcar, 
da laranja, do milho, da soja e dos demais produtos da cadeia de cultura 
permanente ou temporária, bem como de parcerias dos respectivos plan-
tios; a atividade ‘ florestal’ compreendendo a produção da seringueira, do 
eucalipto, do bambu e das demais florestas plantadas em geral bem como 
das nativas compreendendo a extração, serragem e o armazenamento de 
madeiras, toras, troncos, moirões, estacas e lenhas; a atividade ‘imobiliária’ 
compreendendo o loteamento de imóveis próprios; a atividade de prestação 
de serviços compreendendo a guarda e estacionamento de aeronaves e a 
revitalização de sacarias em geral; a atividade ‘comercial’ compreendendo a 
comercialização de café in natura podendo para tanto secar, limpar, padro-
nizar, armazenar os referidos produtos, beneficiamento para terceiros, bem 
como o comércio do café beneficiado adquirido de terceiros; locação de 
veículos e máquinas sem motorista e/ou operador. Reconhecemos a exati-
dão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, registrado 
no Livro Diário Nº 82, onde somam, tanto o seu Ativo, como seu Passivo, 
o montante de R$ 40.916.999,31, reconhecemos, também, a Demonstra-
ção do Resultado do Exercício (DRE), conforme registrado no Livro Diário 
de Nº 82, apurando o resultado final no total de R$ 8.487.233,97, assim 

como a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL),
a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e a Demostração do
Fluxo de Caixa (DFC). As demonstrações contábeis foram elaboradas em
consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais
práticas emanadas da legislação societária brasileira. O resultado é apurado
em obediência ao regime de competência de exercícios. Ativo circulante e
não circulante: Foram considerados como ativos circulante todos os ativos,
para os quais se esperava realizar, vender ou consumir durante o ciclo ope-
racional normal da companhia; ativos mantidos essencialmente com a fina-
lidade de negociação; se esperava realizar o ativo no período de até doze
meses após a data das Demonstrações Contábeis, os estoques circulantes
são demonstrado pelo custo de aquisição, sendo que os estoques de ativo
biológicos circulantes são demonstrado também pelo valor de aquisição
mais a valoração de pauta de ativos biológicos Estadual (superveniência);
os investimentos permanentes e relevantes em empresas ligadas são ava-
liados pelo método da equivalência patrimonial; os estoques não circulante
(Imobilizado) também estão demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido
da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Em 31/12/2020, a
companhia mantinha: 4.371 vacas para cria, recria e engorda, 105 touros
reprodutor, 1.748 bezerros, 2.921 bezerras, 919 garrotes, 576 novilhos, 1.732
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,
3 jumentos e 8 jumentas. Também mantinha loteamentos para comerciali-
zação, denominado loteamentos chácara são Jorge totalizando 10.061.29
M2 e também matinha 2.100 sacas de café em grãos. Foram reconhecidos
como passivo circulante todos os passivos para os quais se esperava liquidar
no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
O valor do capital social está formado pelas quotas-partes dos acionistas.

João Hagop Nercessian – Diretor Geral
Paula Duarte Silveira – Contadora CRC-SP nº 1SP 176.292/O-2

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

REC Log Araucária Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 32.480.672/0001-38

Demonstrações Financeiras

REC Log Araucária Empreendimentos e Participações S.A.
Bruno Sampaio Greve

Diretor - CPF: 332.913.348-17
Ronoaldo Figueredo Delgado

Contador - CRC: 1SP257949/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

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

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

2020 2019
Despesas operacionais
Custo com aluguéis e serviços  (5)  -
Gerais e administrativas  (138)  (43)
Tributárias  (25)  (19)
Prejuízo líquido do exercício  (168)  (62)

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

Capital Total do
Capital a Prejuizos patrimônio

subscrito a integralizar acumulados   líquido
Constituição em 02
de janeiro de 2019  -  -  -  -

Aumento de capital  33.535  (36)  -  33.499
Prejuízo líquido do período  -  -  (62)  (62)
Saldo em 31 de
dezembro de 2019  33.535  (36)  (62)  33.437

Integralização de capital 36  -  36
Aumento de capital  70  -  70
Prejuízo líquido do período  -  -  (168)  (168)
Saldo em 31 de
dezembro de 2020  33.605   -  (230)  33.375

CNPJ nº 07.198.897/0001-59
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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

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 29.447.641-0001-
70, 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.

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 05014-
000, São Paulo, SP, registrada na JUCESP sob NIRE 35220614007, em 13/04/2006, vem a público divulgar, que foi deli-
berada por Reunião de Sócios realizada em 06/04/2021, a redução parcial do capital social em R$ 400.000,00, na pro-
porção 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 representa-
tivas do capital social de titularidade da sócia Avenue Holding S.A., no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, me-
diante 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. Encer-
ramento: Nada mais. Sócios: Roberto Llopis Lee, Henry Sérgio Machert da Conceição, Hsu Shao Chun, Avenue Hol-
ding S.A. (Hsu Shao Chun e Henry Sérgio Machert da Conceição).

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. 

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 

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 

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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Guedes diz a Brics que vacinas e
recuperação econômica são prioridades

PÁGINA 8 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2021

A promoção da vacinação e
o avanço da agenda de reformas
estruturais para recuperar a eco-
nomia são prioridades para o
governo brasileiro, disse  o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des. Ele participou da primeira
reunião de 2021 dos ministros
de Finanças e presidentes de
Bancos Centrais do Brics (gru-
po que reúne Brasil, Rússia, Ín-
dia, 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 par-
cerias do Brasil com os demais
países do Brics.

Na reunião, Guedes menci-
onou as políticas emergenciais
que reduziram o impacto da cri-
se econômica gerada pela pan-

demia, citando o auxílio emer-
gencial, o programa de redução
de jornada e de suspensão de con-
tratos em troca da preservação do
emprego e as ações de saúde pú-
blica. O ministro afirmou que o
Brasil continua empenhado em
adotar políticas fiscal e monetá-
ria que criem condições para a
recuperação sustentada da eco-
nomia, melhorando o ambiente
de negócios e estimulando os
investimentos privados.

Sob a presidência rotativa da
Índia, os ministros e presiden-
tes dos Bancos Centrais do Brics
debateram a atual conjuntura
econômica e as perspectivas de
recuperação no período pós-
pandemia. Os participantes tam-
bém discutiram as atividades do
Novo Banco de Desenvolvimen-
to (NDB), banco de fomento
mantido pelos países do Brics,
e defenderam a colaboração em
investimentos em infraestrutura,

cooperação alfandegária e a re-
forma de quotas do Fundo Mo-
netário Internacional.

Desenvolvimento
O ministro Paulo Guedes

manifestou o apoio do Brasil à
Estratégia Geral do NDB entre
2022 e 2026. Para ele, a insti-
tuição financeira pode financiar
importantes projetos no Brasil
e tem potencial para expandir-se,
com atuação estratégica em pa-
íses em desenvolvimento.

Sobre os investimentos em
infraestrutura, Guedes disse
apoiar o funcionamento de mer-
cados abertos e a crescente par-
ticipação do setor privado, as-
sim como a aplicação de ins-
trumentos financeiros inova-
dores. Chamou atenção para o
potencial de investimentos em
infraestrutura digital voltados
para a recuperação econômi-
ca inclusiva, sustentável e dura-

doura, citando a inclusão finan-
ceira promovida pelo pagamen-
to do auxílio emergencial por
meio de aplicativo.

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 economi-
as do planeta), como a alocação
adicional de direitos especiais
alocativos e a extensão do per-
dão do serviço das dívidas a al-
guns países mais pobres. O mi-
nistro também defendeu que pe-
quenas e médias economias for-
temente afetadas pela pandemia
tenham acesso mais fácil a me-
didas de apoio. (Agencia Brasil)

A pandemia do novo coro-
navírus resultou, somente no
primeiro trimestre deste ano,
em relação a igual período do
ano passado, em um cresci-
mento médio nacional do re-
gistro de óbitos nos cartóri-
os de registro civil do Brasil
da ordem de 40%. A informa-
ção foi dada na quarta-feira
(7) à Agência Brasil pelo
vice-presidente da Associa-
ção Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais
(Arpen-Brasil), Luis Carlos
Vendramin Júnior. “É assusta-
dor”, comentou.

Os óbitos registrados em
todo o ano de 2020, quando
começou a pandemia de co-
vid-19, por todos os cartóri-
os 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 Ar-
pen-Brasil destacou que, em
decorrência do aumento sig-
nificativo do número de mor-
tes no país, é crescente tam-
bém a necessidade de expe-
dição de certidões para que
sejam feitos inventários. “São
coisas que vão se interligan-
do umas nas outras”. As cer-
tidões dos cartórios de regis-
tro civil são necessárias ain-
da para uma série de atos co-
tidianos, que incluem o sepul-
tamento de um corpo, solici-
tação de benefícios da previ-
dência social, compra e ven-
da de imóveis, entrada em pe-
didos de separações, divórci-
os, 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 circula-
ção de pessoas e horários re-
duzidos de atendimento em
alguns estados da Federação
tiveram como efeito a expan-
são de 162% nos pedidos de
segunda via de certidões de
óbitos, nascimentos e casa-
mentos por meio digital, en-
tre outras.

O vice-presidente da Ar-
pen-Brasil informou que os
cartórios de registro civil já
disponibilizavam à população,
por meio do portal
www.registrocivil.org.br, so-
licitar a segunda via de certi-
dões, “para o exercício pleno
da própria cidadania”. Ven-
dramin Júnior comentou que,
antes da pandemia, o brasilei-
ro de forma geral preferia ter
suas certidões de forma físi-
ca, isto é, em papel. A partir
da covid-19, houve uma mu-
dança em termos comporta-
mentais.

“Eu acho que a pandemia
veio para incluir a população
em novas ferramentas eletrô-
nicas de comunicação, de
convivência, reuniões em vi-
deoconferência, aulas virtu-
ais, home office. Isso tam-

Registros de óbitos
crescem 40% no

 1º trimestre de 2021
no Brasil

bém veio para abrir a possi-
bilidade para o usuário acei-
tar para si a utilização de do-
cumentos eletrônicos, mes-
mo que o portal de registro
civil já apresentasse essa pos-
sibilidade e a gente estava
caminhando para tornar o vo-
lume de certidões eletrôni-
cas maior que de papel. Hoje,
é esmagador o número de cer-
tidões digitais em detrimen-
to de certidão física (em pa-
pel)”, afirmou.

Vendramin Júnior alertou,
por outro lado, que a popula-
ção 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 variá-
veis. Elas dependem da com-
posição de valores a serem
repassados aos estados. No
Distrito Federal, por exem-
plo, 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, lem-
brou.

De acordo com dados da
Arpen-Brasil, em números
absolutos, os pedidos de se-
gunda via de certidões eletrô-
nicas evoluíram de 18.090,
em março de 2020, no início
da pandemia, para 42.087, em
fevereiro deste ano. Na com-
paração entre fevereiro de
2021 e o mesmo mês de
2020, o aumento foi de
145%, enquanto entre os me-
ses de março deste ano e do
ano passado, o crescimento
atingiu 116%. No mês de
março de 2019, foram regis-
trados 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 docu-
mento pelos Correios ou re-
tirar no cartório mais próxi-
mo de sua residência. Caso
opte pela certidão digital,
esta é enviada para o e-mail
do usuário, que pode encami-
nhá-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 solicita-
das. 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 se-
mana. (Agencia Brasil)

Bolsonaro critica aumento
 de 39% no gás natural

O presidente Jair Bolsonaro
demonstrou irritação com o rea-
juste de 39% no preço do gás na-
tural. Em discurso na solenidade de
posse do novo diretor-geral da Itai-
pu Binacional, na quarta-feira (7),
Bolsonaro considerou “inadmissí-
vel” a decisão da Petrobras, anun-
ciada 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 acor-
dos foram esses? Foram feitos
pensando no Brasil, num perío-
do de três meses? Não vou in-
terferir, a imprensa vai dizer o

contrário”, criticou.
O presidente fez referência

ao presidente da estatal, Rober-
to Castello Branco, que deixará
o cargo nos próximos dias, pas-
sando o comando da empresa
para o ex-presidente de Itaipu
Joaquim Silva e Luna, que acom-
panhou o discurso de Bolsona-
ro. Ele deverá ser confirmado
como novo presidente da Petro-
bras na assembleia do Conselho
Administrativo da empresa, pre-
vista para o próximo dia 12.

O novo valor do gás natural
valerá a partir do dia 1º de maio.
Ao contrário de outros combus-
tíveis, como gasolina e diesel, o

gás natural é corrigido em inter-
valos regulares, a cada três me-
ses. 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 ante-
riores. Logo, o preço que será
praticado em maio, junho e ju-
lho, tem como referência as va-
riações verificadas em janeiro,
fevereiro e março. Durante esse
período, o petróleo subiu 38%,
seguindo a tendência de alta das
commodities globais. Além dis-
so, 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 veí-
culos movidos a gás, com as resi-
dências respondendo por apenas
2% do consumo desse combustí-
vel no país, conforme dados de
2020 da Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado (Abegás). O gás natu-
ral é diferente, portanto, do gás li-
quefeito de petróleo (GLP), o gás
de cozinha, usado na grande mai-
oria das residências brasileiras.
Em 2020, o botijão de GLP acu-
mula aumento de 17% nas refina-
rias. (Agencia Brasil)

Opas defende mundo justo,
equitativo e saudável

A Organização Pan-America-
na de Saúde (Opas) divulgou men-
sagem 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 discre-
pâncias 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 pes-
soas lutam não só para sobrevi-
ver à pandemia como também
para ter o que comer e atender
as suas necessidades básicas e a
direitos diversos, como educa-
ção 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 saú-
de 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 informa-
ção em saúde se configuram para
identificar populações em situ-
ação de vulnerabilidade e a so-
ciedade civil e os indivíduos são
parceiros na busca de soluções
onde as desigualdades ocorrem
e onde todos têm acesso a cui-
dados 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 vare-
jista deve ser oito vezes menor
do que no ano passado. A previ-
são 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 auxí-
lio, 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 redu-
zidas 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 trans-
ferir 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 estí-
mulo à economia e garantia à
população.

No texto divulgado  na quar-
ta-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 determi-
nação de lockdown”. “É preci-
so observar que, a partir de se-
tembro, quando o auxílio foi
reduzido à metade, o varejo
conseguiu manter as vendas
aquecidas. Isso porque há fato-
res que também impactam a ca-
pacidade de consumo da popu-
lação, como o nível de isola-
mento social, as condições de
crédito e a inflação.”

A CNC afirma que estatísti-
cas do Banco Central apontam
para o aumento do comprome-
timento da renda das famílias ao

longo do primeiro trimestre de
2021 e estima que tenha atingi-
do 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 Ben-
tes, responsável pelo estudo,
afirma que, por ser ainda mais
contingencial que no ano passa-
do, o novo auxílio emergencial dá
baixa margem para perspectivas
de consumo. “As famílias vão pre-
cisar escolher o gasto. Por isso,
para além do consumo básico,
como alimentação, a preferência
vai ser o abatimento de uma dívi-
da. Ou até guardar esse dinheiro
para uma situação de necessida-
de”, diz. (Agencia Brasil)

Pesquisa aponta eficácia da vacinação
em profissionais de saúde no CE

A vacinação no Ceará teve
efeito direto na redução dos ca-
sos de covid-19 entre profissi-
onais de saúde. A conclusão é de
uma pesquisa realizada pela Es-
cola de Saúde Pública Paulo
Marcelo Martins Rodrigues,
vinculada ao governo do estado.

A imunização dos traba-
lhadores na linha de frente do
atendimento a pacientes com
covid-19, diz o estudo, con-
tribuiu para evitar uma nova
onda de contaminações entre
médicos, enfermeiros, fisio-
terapeutas e outros profissi-
onais da saúde.

Enquanto no pico da pande-
mia, em 2020, na chamada 1ª

onda, as contaminações dos tra-
balhadores de saúde tiveram in-
tensidade maior do que na popu-
lação em geral, neste ano, o
movimento foi diferente.

De dezembro de 2020 a ja-
neiro 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 popu-
lação em geral. Já entre trabalha-
dores da saúde, que começavam
a ser imunizados, o número fi-
cou na casa dos 300.

“O gráfico mostra uma mu-
dança na curva bem interessante

e é um dado ilustrativo dos pri-
meiros benefícios da vacinação,
já que essa população dos pro-
fissionais de saúde tem tido
acesso à vacinação mais rapida-
mente”, 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 tive-
mos alguma desorganização, ti-
vemos liberação para todos os
profissionais, depois notou-se
que nem todos estavam na linha
de frente e depois andou na ve-
locidade satisfatória. O proble-
ma é a limitação da quantidade
de doses, o que ainda tem torna-
do o processo lento”, avalia.
(Agencia Brasil)


