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Mercado financeiro eleva projeção
da inflação para 4,85% este ano
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do
país, deste ano subiu de 4,81%
para 4,85%. A estimativa está no
boletim Focus de segunda-feira
(12), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC),
com a projeção para os principais indicadores econômicos.
Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,53%. Tanto
para 2023 como para 2024 as
previsões são de 3,25%.
A projeção para 2021 está
acima do centro da meta de
inflação que deve ser persegui-

SP vacina 216 mil profissionais das
forças de Segurança e da Educação
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Calendário de restituições não muda
com novo prazo do Imposto de Renda
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Equador:
banqueiro
tem vitória
sobre
socialista
O banqueiro Guillermo
Lasso obteve uma vitória surpreendente sobre o economista
socialista Andrés Arauz no segundo turno da eleição presidencial do Equador no domingo (11). A conquista foi bem
recebida por investidores, tensos com as promessas de grandes gastos sociais de Arauz,
tendo em vista as finanças estatais frágeis.
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Previsão do Tempo
Terça: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Manhã

Tarde

23º C
16º C

Noite

Foto/Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde lançou na segunda-feira (12) a Campanha Nacional de Vacinação
contra a gripe influenza. A previ-

são é de que a campanha seja realizada em três etapas e termine
em 9 de julho, tendo vacinado
cerca de 80 milhões de pessoas

dos grupos prioritários, definidos segundo critérios da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
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Influenciado pelo exterior e
por tensões no mercado interno,
o dólar voltou a superar a barreira de R$ 5,70 e fechou no maior
valor em duas semanas. A bolsa
de valores resistiu às pressões
externas e subiu quase 1% em um
dia de poucas negociações.
O dólar comercial encerrou
a segunda-feira (12) vendido a R$
5,722, com alta de R$ 0,047
(+0,84%). A moeda norte-americana iniciou a segunda-feira em
baixa, chegando a R$ 5,63 na
mínima do dia, por volta das
9h50. Depois das 12h, reverteu
a tendência e passou a subir. A
cotação atingiu o maior nível
desde 30 de março, quando tinha
encerrado a R$ 5,762.
Diferentemente do câmbio,
o mercado de ações teve um dia
de tranquilidade, marcado por
ganhos. O índice Ibovespa, da B3,
fechou aos 118.812 pontos, com
alta de 0,97%. O indicador descolou-se do exterior, tendo subido o dia inteiro, enquanto os
índices norte-americanos tive-

ram um dia de queda. A bolsa brasileira registra perda de apenas
0,17% em 2021.
Dois fatores contribuíram para
a volatilidade no mercado de câmbio. Depois de dias de queda, as taxas dos títulos do Tesouro norteamericano de dez anos voltaram a
subir na segunda. Juros mais altos
nos papéis norte-americanos, considerados os investimentos mais
seguros do mundo, pressionam a
cotação do dólar em países emergentes, como o Brasil.
O impasse em torno das negociações sobre o Orçamento
Geral da União de 2021 também
voltaram a influenciar o dólar. O
presidente Jair Bolsonaro tem
dez dias para sancionar o texto,
aprovado com o remanejamento
de R$ 26,45 bilhões de despesas obrigatórias para emendas
parlamentares impositivas. A
equipe econômica recomendou
o veto parcial, para evitar a violação do teto de gastos e questionamentos do Tribunal de Contas da União. (Agencia Brasil)

Esporte

Com 30 carros garantidos,
só restam duas vagas na
Stock Car
A Stock Car informou na
segunda-feira que, com o anúncio de Rafael Suzuki pela equipe Full Time Bassani há dez
dias, já estão confirmados 30
carros no grid de 2021, restando apenas duas das 32 vagas
permitidas em regulamento. A
expectativa é de que mais uma
vaga ainda possa ser confirmada até o início da temporada, no
próximo dia 25 de abril.
Entre os novos nomes para
2021 estão e strelas como o
vice-campeão mundial de F-1
Felipe Massa e o campeão de
Indianápolis e de F-Indy Tony
Kanaan.
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Chuva adia para esta terçafeira sequência do jogo de
Melo e Rojer em Monte Carlo
A estreia do mineiro Marcelo Melo e do holandês
Jean-Julien Rojer em Mônaco foi interrompida na segunda-feira (12), ainda no
primeiro set, em função da
chuva. O jogo, pela primeira
rodada do Masters 1000 de
Monte Carlo, diante do nor-

te-americano Rajeev Ram e
do britânico Joe Salisbury
– cabeças de chave número
5 – parou após 39 minutos,
com um empate em 3/3. A
partida foi adiada e será retomada nesta terça-feira
(13), em horário ainda a ser
definido.
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Matheus Ferreira é destaque
com pole e vitórias nos
heats do WSK Euro Series
em Lonato

Só restam duas vagas para a temporada 2021

Sertões e Band anunciam
parceria de mídia para
edição 2021

Fonte: Climatempo
Foto/ Vinicius Branca

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,73
Venda:
5,73
Turismo
Compra: 5,63
Venda:
5,85

EURO
Compra: 6,82
Venda:
6,82

Dólar sobe para R$ 5,72
e fecha no maior valor em
duas semanas

Em 2021 Sertões será 100% nordestino

Sertões e Band. Dois nomes
fortes do esporte nacional estão
juntos. O conglomerado de comunicação, que é composto por
TV aberta, canais de TV pagos e
rádios será o parceiro de mídia
oficial do maior rally das Américas. O acordo entre as duas partes, válido para a edição 2021, é
composto por um robusto pacote de conteúdo que incorpora as
áreas editoriais e comerciais. O
Sertões chega para completar a
nova fase ‘gasolina’ do canal do
Esporte.
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A Índia registrou um recorde de 168.912 infecções pela
covid-19 em um dia, mostraram dados do Ministério da
Saúde do país na segunda-feira
(12). Com isso, a Índia passa a
ser o segundo país do mundo
com maior número de casos da
doença, ultrapassando o Brasil
e ficando atrás apenas dos Estados Unidos (EUA).
O total de casos registrados na Índia ch egou a 13,53
milhões, ultrapassando os
13,48 milhões registrados
no Brasil, de acordo com
dados do Ministério da Saúde brasileiro. Os EUA lideram o ranking dos países
com maior número de casos, com 31,2 milhões de
infecções.
A Índia no entanto, é o quinto país em número de mortos
pela covid-19, atrás de EUA,
Brasil, Rússia e México. O
país registrou 170.179 óbitos
causados pela doença, enquanto o Brasil soma 353.137.
(Agencia Brasil)

Vacinação contra a gripe
deve atingir 80 milhões
de pessoas

Foto/ Duda Bairros

Índia passa o
Brasil e é
2º país com
mais casos
de covid-19
no mundo

da pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja, o
limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.
De janeiro a março, a inflação já acumula 2,05% e, nos
últimos 12 meses, chega a
6,10%. Na semana passada, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou que, em março, o IPCA ficou em 0,93%, a taxa mais alta
para o mês desde 2015, quando alcançou 1,32%. Página 3

O jovem Matheus Ferreira
foi um dos grandes destaques do
final de semana de corridas no
WSK Euro Series, que realizou
sua etapa de abertura em Lonato, na Itália. Com um bom início de temporada em 2021, o
piloto da Kart Republic conquistou a pole position na última sexta-feira (09) e venceu três bate-

rias classificatórias na categoria OK Júnior, além de um segundo lugar.
“O final de semana completo foi muito bom, o kart estava
muito rápido e tivemos bons
resultados nas baterias classificatórias. Foi muito especial
conquistar a pole position, vencer corridas também. Página 12
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SP vacina 216 mil profissionais das
forças de Segurança e da Educação
O Estado de São Paulo vacinou na segunda-feira (12) 216
mil profissionais das forças de
Segurança Pública e trabalhadores da Educação. A imunização
da Segurança Pública começou
no dia 5 e vacinou 145 mil pessoas em batalhões da Polícia
Militar localizados por todo o
estado.
Este grupo reúne mais de
180 mil profissionais da ativa
das polícias Civil, Militar e
Técnico-Científica, Corpo de
Bombeiros, Agentes Penitenciários, Guardas Civis Metropolitanos, Polícia Federal, Polí-

cia Rodoviária Federal e da
Fundação Casa.
O público da Educação começou a receber doses no sábado (10) nos postos de vacinação
e na escola Raul Brasil, em Suzano. No total, a campanha quer
imunizar 350 mil profissionais
das redes pública e privada. Balanço preliminar aponta 70,3 mil
trabalhadores imunizados até a
última segunda-feira.
A partir da idade mínima de
47 anos definida para esta etapa
inicial, a campanha vai imunizar
secretários, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediado-

res, merendeiras, monitores,
cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os
ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários. É necessária realização de cadastro prévio (confira
abaixo mais informações).
SP já tem mais de 7,84 milhões de doses aplicadas, sendo
5,54 milhões de primeira dose
e 2,3 milhões de segunda dose,
segundo dados do Vacinômetro
(www.saopaulo.sp.gov.br) das
14h51.
Início para idosos de 67 anos
Começou na segunda-feira,
(12) em todo o estado de SP a

CESAR
NETO
CÂMARA (SÃO PAULO)
... Será que há vereadores (ateus ou não cristão) contra as
Marchas pelas Famílias e pelas Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordeira e pacífica, como Ensinou Jesus - em
Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
... Será que há prefeitos (ateus ou não cristão) e vices contra
as Marchas pelas Famílias e pelas Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordeira e pacífica, como Ensinou Jesus - em
Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
... Será que há deputados (ateus ou não cristão) contra as Marchas pelas Famílias e pelas Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordeira e pacífica como Ensinou Jesus - em Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
... Será que há governadores (ateus ou não cristãos) contra as
Marchas pelas Famílias e pelas Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordeira e pacífica como Ensinou Jesus - em Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
CONGRESSO (BRASIL)
... Será que há senadores e deputados (ateus ou não cristãos)
contra as Marchas pelas Famílias e Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordenada e pacífica como Ensinou Jesus - em
Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
... Será que há ministros (ateus ou não cristãos) contra as
Marchas pelas Famílias e pelas Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordenada e pacífica como Ensinou Jesus - em
Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
PARTIDOS (BRASIL)
... Será que há dirigentes (ateus ou não cristãos) contra as
Marchas pelas Famílias e pelas Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordeira e pacífica como Ensinou Jesus - em Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
... Será que há magistrados (ateus ou não cristãos) contra as
Marchas pelas Famílias e pelas Liberdades Cristãs - que aconteceram de forma ordeira e pacífica como Ensinou Jesus - em Capitais brasileiras e algumas cidades ?
.
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993.
Via Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50
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Maria Augusta V. Ferreira
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Pré-cadastro no VacinaJá
Os idosos (ou seus familiares) podem realizar pré-cadastro
no site Vacina Já ou por um chatbot do WhatsApp (basta adicionar o número +55 11 95220-

2923 à lista de contatos e enviar
um “oi” ou clicar no link wa.me/
5511952202923?text=oi).
O assistente virtual oferece
as informações necessárias.
Começou a ser disponibilizado
na última semana e é fruto de
parceria entre as Secretarias de
Comunicação e da Saúde do
Governo e a Prodesp. O pré-cadastro é rápido, fácil e permite
a economia de 90% do tempo de
atendimento no posto de vacinação. Não há obrigatoriedade, mas
seu uso facilita o trabalho dos
profissionais da saúde e a rotina
do cidadão.
Já os profissionais da rede
de Ensino precisam se cadastrar
no VacinaJá Educação indicando

número do CPF, nome completo e e-mail. Um link é enviado
ao e-mail indicado para validação e continuidade do cadastro.
É necessária confirmação dos
dados pessoais, indicação do local de atuação e comprovantes
para evitar fraudes.
Após a conclusão, cada pessoa recebe um comprovante
com QRCode para verificação
de autenticidade, que deve ser
apresentado no posto de vacinação juntamente com RG e
CPF. Caso a pessoa não localize o QRCode no e-mail, também é possível gerar o comprovante por meio do site, digitando o CPF e imprimindo o
documento.

São Paulo começa vacinação contra a gripe

www.cesarneto.com

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
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vacinação dos idosos com 67
anos de idade. A imunização foi
antecipada a segunda (12) graças
à otimização da logística e distribuição das grades de doses
para todas as regiões.
As 350 mil pessoas que
compõem este grupo poderão
procurar os postos dos seus
municípios. Outros 760 mil idosos com 65 e 66 anos também
começarão a ser imunizados do
dia 21 deste mês em diante.

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

O Governo do Estado de São
Paulo começou na segunda-feira, (12) a campanha de vacinação contra gripe, que em 2021
visa atingir uma cobertura mínima de 90% no público de 18,5
milhões de pessoas em SP.
Mais de 4 mil postos de vacinação fixos e volantes no
SUS estadual estarão preparados para aplicar as doses nos
grupos prioritários e conduzir,
simultaneamente, a campanha
contra COVID-19 que também
está em curso.
É fundamental que quem foi
ou for vacinado contra o coronavírus priorize este imunizante
e respeite o intervalo mínimo de
14 dias para depois se vacinar
contra o vírus Influenza, causador da gripe (confira orientações complementares).
O cronograma da campanha
é composto por três etapas que
se estenderão até 9 de julho. A
primeira começou na segundafeira, (12) e é destinada aos trabalhadores da Saúde, indígenas,
gestantes, puérperas (mulheres
com até 45 dias após o parto) e
crianças com idade a partir de 6
meses até cinco anos completos. Este grupo totaliza 5,5 milhões de pessoas que poderão ser
vacinadas até o dia 10 de maio.

A partir do dia 11 de maio
será a vez dos idosos (pessoas
com 60 anos ou mais) e dos professores das redes pública e privada, que somam mais 7,8 milhões de pessoas.
Já a terceira etapa começa
em 9 de junho, alcançando 5,1
milhões pessoas com comorbidades e com deficiência (física,
auditiva, visual, intelectual e
mental ou múltipla); caminhoneiros, trabalhadores portuários
e de transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de
segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional;
população privada de liberdade
e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas.
Seguindo a legislação, deverão
ser priorizados nas salas vacinais
os idosos com mais de 80 anos e
haverá triagem diferenciada e orientações para quem apresentar sintomas respiratórios.
“Vacinas salvam vidas, inclusive a da gripe, que protege contra as complicações provocadas
pela doença. Ao garantir a proteção, diminuem os riscos de
sintomas respiratórios graves e
a necessidade de atendimento na
rede hospitalar, que está dedicada a enfrentar a pandemia”, explica a diretora de Imunização da

Secretaria de Estado da Saúde,
Nubia Araujo.
O Instituto Butantan disponibiliza ao Brasil 80 milhões de
doses da para a campanha nacional, com produção integral do
imunizante e sem necessidade
de importação de matéria-prima.
O imunizante deste ano é constituído por três cepas de Influenza: A/Victoria/2570/2018
(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/
2671/2019 (H3N2); e B/Washington/02/2019 (linhagem B/
Victoria).
Em 2020, o Estado de São
Paulo registrou 809 casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) atribuíveis ao vírus Influenza e 119 óbitos.
COVID-19
As salas de vacinação deverão manter organização do ambiente e evitar aglomerações,
com distanciamento entre mesas
e profissionais e pacientes, além
da disponibilização de álcool
para higienização das mãos.
A aplicação da vacina contra
a gripe deve ocorrer em sala distinta da reservada para imunização contra COVID-19.
Os profissionais estão orientados a fazer triagem com
identificação de paciente com

sintomas respiratórios, como
tosse, coriza e falta de ar. Os que
apresentarem apenas tosse ou
coriza poderão receber a vacina,
com a orientação para procurar
um serviço de saúde. A mesma
recomendação será dada aos que
apresentarem febre ou mau estado geral, e neste caso a aplicação da vacina precisará ser reprogramada até a recuperação do
quadro clínico.
Cronograma
– A partir de 12/04: trabalhadores da Saúde, indígenas, gestantes, puérperas (mulheres com até
45 dias após o parto) e crianças
com idade a partir de 6 meses até
cinco anos completos;
– 11 de maio: idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e dos
professores das redes pública e
privada;
– 9 de junho: pessoas com
comorbidades e com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual e mental ou múltipla);
caminhoneiros, trabalhadores
portuários e de transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e jovens e adolescentes
sob medidas socioeducativas.

Escolas municipais reiniciam
aulas em São Paulo
As escolas da rede municipal de São Paulo retomam as
aulas presenciais com o fim da
fase emergencial da quarentena
em todo o estado. As aulas foram interrompidas no último dia
17 de março por causa da covid19. No período, a prefeitura antecipou o recesso escolar e feriados na capital paulista. A rede
privada também está autorizada
a reiniciar atividades.
Na fase vermelha do plane-

jamento estadual da quarentena,
as unidades educacionais podem
receber, no máximo, 35% dos alunos. Segundo a prefeitura, neste
momento o retorno é opcional. A
recomendação é que os estudantes que puderem permaneçam no
sistema de ensino remoto.
A retomada das aulas presenciais atende com prioridade os
estudantes filhos de profissionais de serviços essenciais: saúde, educação, assistência soci-

al, transporte público, segurança e serviço funerário. Também
está previsto atendimento para
os alunos com famílias em situação de vulnerabilidade.
Segundo a prefeitura, estão
sendo distribuídas cestas básicas
para as famílias em maior vulnerabilidade e extrema pobreza.
O executivo municipal informou
que serão fornecidas 500 mil
cestas com arroz, feijão, açúcar
mascavo, leite, suco de frutas,

além de frutas e legumes.
No último sábado (10), foram vacinados 50,4 mil profissionais da área da educação
contra o coronavírus na capital paulista. A imunização atende aos profissionais da área
com mais de 47 anos. No público geral, estão sendo vacinadas as pessoas com 67 anos.
A estimativa é que 96,7 mil
idosos dessa faixa sejam vacinados. (Agência Brasil)

SP registra 83 mil mortes e
2,64 milhões de casos por COVID-19
O Estado de São Paulo registrou na segunda-feira (12)
83.098 mortes e 2.648.844 casos confirmados pela COVID-19.
Entre os infectados, 2.287.787
estão recuperados e, desse total,
269.601 estiveram internados e
receberam alta hospitalar.

O número de internações
segue em declínio. São 25.980
internados, sendo 12.061 em
leitos de Terapia Intensiva e 13.919
em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI também vêm
caindo, chegando aos atuais 85,5%
no Estado e de 84,3% na Grande São

Paulo. A atualização de todos os dados pode ser consultada em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
O Estado retornou na segunda-feira, (12) para a Fase Vermelha com a manutenção das restrições de circulação das 20h às

5h e veto a cerimônias religiosas coletivas. O Governo de SP
reitera a importância das medidas de distanciamento pessoal,
uso de máscaras e higiene das
mãos. É fundamental que a população fique em casa neste
momento.

Blitze fecha bar com 133 pessoas na capital,
após 3,4 mil fiscalizações no estado
O Comitê de Blitze do Governo do Estado e da Prefeitura
de São Paulo fechou um bar
com 133 pessoas aglomeradas
na noite de domingo (11), na
zona sul da capital. A Vigilância Sanitária Estadual registrou
3.402 fiscalizações devido a
aglomerações e comércios em
desacordo a normas do Plano
São Paulo em todas as regiões
do estado desde a última sexta-feira (9), com dez interdições e três festas clandestinas
fechadas.
O bar funcionava irregularmente no Capão Redondo.
Equipes das Polícia Civil e
Militar, além do Procon e Vigilância Sanitária, registraram
desrespeito a regras de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e outras nor-

mas de combate à pandemia. Na
fase vermelha do Plano SP, os
bares não podem receber público, mas o local tinha música ao
vivo e vendia bebidas até a chegada da fiscalização.
Cindo pessoas, entre elas a
proprietária do bar, foram autuadas e levadas à delegacia.
Houve apreensão de equipamentos de som, instrumentos
musicais e uma máquina de pagamentos com cartão. Na sequência, o comércio foi autuado e interditado.
Para garantir o cumprimento das determinações estabelecidas pela fase emergencial do
Plano São Paulo, as ações de fiscalização têm sido intensificadas na capital, interior e litoral,
inclusive com o reforço de policiais civis e militares no apoio

às ações da vigilância sanitária,
Procon e demais órgãos de fiscalização.
No domingo, a Polícia Militar atuou de forma preventiva em
38 ações de apoio à Vigilância
Sanitária e 5,9 mil dispersões
em todo o estado.
Desde o início do toque de
restrição, em 26 de fevereiro,
a PM realizou 1.388 ações de
apoio à fiscalização de enfrentamento à pandemia e quase
118 mil dispersões. No período, o Procon também, promoveu 7,7 mil fiscalizações e 473
autuações.
Comitê de Blitze
Criado no dia 12 de março,
em parceria com a Prefeitura de
São Paulo, o Comitê de Blitze
tem como objetivo reforçar as

fiscalizações e o cumprimento
das medidas restritivas da fase
emergencial e evitar a propagação do coronavírus.
Integram o Comitê agentes da
Guarda Civil Metropolitana e da
Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de
São Paulo. Pelo Governo do Estado, atuam profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das
Polícias Civil e Militar.
Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e
funcionamento irregular de
serviços não essenciais pelo
telefone 0800-771-3541 e
também
no
site
www.procon.sp.gov.br ou pelo
e
m
a
i
l
secretarias@cvs.saude.sp.gov.br,
do Centro de Vigilância Sanitária.
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Mercado financeiro eleva projeção
da inflação para 4,85% este ano
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), a inflação oficial do
país, deste ano subiu de 4,81%
para 4,85%. A estimativa está
no boletim Focus de segundafeira (12), pesquisa divulgada
semanalmente pelo Banco
Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.
Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,53%. Tanto para
2023 como para 2024 as previsões são de 3,25%.
A projeção para 2021 está
acima do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja, o
limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.
De janeiro a março, a infla-

ção já acumula 2,05% e, nos últimos 12 meses, chega a 6,10%.
Na semana passada, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou que, em
março, o IPCA ficou em 0,93%,
a taxa mais alta para o mês desde 2015, quando alcançou
1,32%. Em março de 2020, a
variação havia sido de 0,07%.
Os principais impactos vêm
dos aumentos nos preços de
combustíveis (11,23%) e do
gás de botijão (4,98%). Já a inflação do grupo alimentação e
bebidas, que influenciou a alta
do índice nos últimos meses,
vem desacelerando e está em
0,13%. Os preços continuam
em alta, mas sobem menos a
cada mês. As variações anteriores foram de 1,74% em dezembro, 1,02% em janeiro e
0,27% em fevereiro.
Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa

como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em 2,75%
ao ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).
Para o mercado financeiro,
a expectativa é que a Selic encerre 2021 em 5,25% ao ano.
Para o fim de 2022, a estimativa é que a taxa básica suba
para 6% ao ano. E para o fim
de 2023 e 2024, a previsão é
6,5% ao ano e 6,25% ao ano,
respectivamente.
Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança. Desse modo, taxas
mais altas podem dificultar a recuperação da economia.
Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação

e estimulando a atividade econômica. Além da taxa Selic, os bancos consideram outros fatores
na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como
risco de inadimplência, lucro e
despesas administrativas.
PIB e câmbio
As instituições financeiras
consultadas pelo BC reduziram
a projeção para o crescimento
da economia brasileira este
ano de 3,17% para 3,08%. Para
o próximo ano, a expectativa
para Produto Interno Bruto
(PIB) - a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país - é de crescimento de
2,33%. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro projeta expansão
do PIB em 2,5%.
A expectativa para a cotação
do dólar subiu de R$ 5,35 para
R$ 5,37 ao final deste ano. Para
o fim de 2022, a previsão é que
a moeda americana fique em R$
5,25. (Agencia Brasil)

Calendário de restituições não muda
com novo prazo do Imposto de Renda
A decisão da Receita Federal de adiar em um mês o prazo
de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) não alterou o calendário
de restituições. O contribuinte
continuará a receber o reembolso em cinco lotes mensais, de
31 de maio a 30 de setembro.
Segundo a Receita, quanto
antes enviar a declaração, mais
cedo o contribuinte receberá a
restituição. No primeiro lote, no
fim de maio, terão prioridade os
brasileiros com mais de 60 anos
de idade, sobretudo os que têm
mais de 80 anos, as pessoas com
deficiência física ou doença grave e os contribuintes que têm o
magistério como fonte principal

de renda.
Os demais lotes serão pagos
em 30 de junho, 30 de julho, 31
de agosto e 30 de setembro.
Receberá primeiro quem tiver
enviado a declaração antes.
Outras medidas
O adiamento do prazo, por
causa da pandemia da covid-19,
fez a Receita Federal ajustar outras obrigações relativas ao Imposto de Renda. O contribuinte
que deseja pagar o imposto por
débito automático desde a primeira cota deverá fazer o pedido até 10 de maio. Quem enviar
a declaração após essa data deverá pagar a primeira parcela por
meio de Documento de Arreca-

dação de Receitas Federais
(Darf) e quitar as demais cotas
em débito automático.
Para aqueles que não optarem pelo débito automático, o
Darf das cotas poderá ser emitido pelo programa ou pelo Extrato da Declaração, disponível no
Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC) da Receita Federal.
Quem já enviou a declaração
e emitiu o Darf pode pagar nas
datas originais, se puder pagar,
ou emitir outro Darf com o vencimento da primeira cota em 31
de maio.
Também foram prorrogados
para 31 de maio de 2021 os prazos de entrega da Declaração
Final de Espólio e da Declara-

ção de Saída Definitiva do País,
assim como, o vencimento do
pagamento do imposto relativo
a essas declarações.
Balanço
Até as 11h de segunda-feira
(12), segundo o balanço mais
recente, a Receita Federal havia
recebido 12.451.339 declarações do IRPF. Isso equivale a
38,2% do previsto para este ano.
Do total de declarações enviadas, 42.196 foram entregues
com certificado digital. Neste
ano, a Receita espera receber até
32.619.749 declarações. No ano
passado, foram enviadas
31.980.146 declarações. (Agencia Brasil)

Inflação para idosos acumula
taxa de 6,2% em 12 meses
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC3i) subiu 1,54% no primeiro trimestre de 2021 e acumula elevação de 6,2% nos últimos 12
meses, ficando acima da taxa
acumulada pelo IPC-Br, no mesmo período, que atingiu 6,1%. O
resultado foi divulgado na segunda-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
O IPC-3i mede a variação da
cesta de consumo de famílias
majoritariamente compostas por
indivíduos com mais de 60 anos
de idade. Já o IPC-Br analisa a
inflação das famílias para todas
as faixas de idade.
Na passagem do quarto trimestre de 2020 para os três primeiros meses deste ano, o IPC3i teve recuo de 1,27 ponto per-

centual, de 2,81% para 1,54%.
De acordo com o Ibre, quatro das
oito classes de despesa componentes do índice registraram
queda na variação. O grupo habitação caiu de 3,4% para 0,37% e foi a principal contribuição para o desempenho do
indicativo. A tarifa de eletricidade residencial, foi o item que
mais influenciou o comportamento desta classe de despesa,
com a variação de -6,44% no
primeiro trimestre, enquanto no
período anterior foi 11,68%.
A queda da IPC-3i também
sofreu influência dos grupos alimentação, que passou de 5,91%
para 1,40%; educação, leitura e
recreação saiu de 5,4% para 2,43%; e comunicação de 0,42%
para 0,02%. O Ibre destacou nestas classes de despesa o com-

portamento de itens com quedas
significativas como hortaliças e
legumes de 15,79% para 1,82%, passagem aérea de
29,91% para -20,63% e tarifa de
telefone residencial de 1,80%
para estabilidade.
Os comportamentos negativos com avanço nas taxas de variação ficaram por conta dos grupos transportes, que tiveram alta
de 2,23% para 7,16%, saúde e
cuidados pessoais saindo de
0,39% para 1,24%, despesas diversas que passou de 0,45% para
0,88% e vestuário de 0,54%
para 0,63%. Nestas classes de
despesa, houve influência da gasolina cuja variação cresceu de
3,4% para 21,84%, médico, dentista e outros de 0,09% para
2,05%, cigarros de -0,93% para
1,85% e calçados femininos de

-0,30% para 2,07%.
Esta versão do IPC foi desenvolvida com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares,
realizada pelo FGV IBRE no biênio 2002/2003, e analisou o
orçamento de famílias compostas, majoritariamente, por indivíduos com mais de 60 anos de
idade. Com o indicador, é possível observar como a variação
dos preços de produtos e serviços atinge o custo de vida de parcela crescente da população brasileira.
Segundo a FGV, “além de
medir a evolução do custo de
vida para indivíduos com mais de
60 anos de idade, o IPC-3i serve de referência para a execução
de políticas públicas nas áreas
de saúde e previdência”. (Agencia Brasil)

Ampliação de carência do Pronampe
já está disponível na Caixa
A partir da segunda-feira
(12), empreendedores que
contrataram crédito pelo
Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) na Caixa podem pedir a ampliação da carência
para pagamento do empréstimo. O prazo pode ir de oito
para 11 meses. De acordo
com o banco, o procedimento não altera o prazo total do
contrato e pode ser feito
pelo Internet Banking da Caixa, no espaço destinado aos
contratos, na opção Solicitar
Prorrogação de Pausa Pro-

nampe. Desde o início das
contratações do Pronampe
na Caixa, em junho de 2020,
foram financiados R$ 16,4
bilhões pelo banco, o que representa 41,7% de todos os
contratos firmados no país
nessa modalidade.
A ampliação do prazo de
carência foi autorizada por
assembleia de cotistas do
Fundo Garantidor de Operações (FGO) no início de março. As empresas que desejarem prorrogar a carência da
linha do Pronampe devem
procurar as instituições financeiras com as quais firma-

ram os contratos de crédito.
Manutenção de emprego
O programa foi criado em
maio do ano passado pelo governo federal para auxiliar financeiramente os pequenos negócios
e, ao mesmo tempo, manter empregos durante a pandemia de
covid-19. As empresas beneficiadas assumiram o compromisso
de preservar o número de funcionários e puderam utilizar os
recursos para financiar a atividade empresarial, como investimentos e capital de giro para
despesas operacionais.
De acordo com o Ministério

da Economia, o programa disponibilizou mais de R$ 37 bilhões
em financiamentos para quase
520 mil micro e pequenos empreendedores. As contratações
foram encerradas em dezembro
de 2020, mas, na semana passada, o governo federal enviou um
projeto ao Congresso Nacional
que permite a retomada do programa para este ano.
Também está em tramitação
no Congresso um projeto que
torna o Pronampe uma política
oficial e permanente de crédito.
O texto foi aprovado no Senado
e está em análise na Câmara.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Equador: banqueiro tem
vitória sobre socialista
O banqueiro Guillermo Lasso obteve uma vitória surpreendente sobre o economista socialista Andrés Arauz no segundo
turno da eleição presidencial do Equador no domingo (11). A
conquista foi bem recebida por investidores, tensos com as promessas de grandes gastos sociais de Arauz, tendo em vista as
finanças estatais frágeis.
Lasso, que toma posse em 24 de maio, enfrentará a tarefa
desafiadora de ressuscitar uma economia que passa apertos desde o surto brutal de covid-19 no ano passado e que disparou nos
últimos meses à medida que os esforços de vacinação travaram.
“É um dia no qual todos os equatorianos decidiram seu futuro”, disse Lasso. “Eles usaram seu voto para expressar a necessidade de mudança e o desejo de dias melhores”, acrescentou.
Lasso conquistou 52,5% dos votos, e Arauz 47,5%, de acordo com o Conselho Eleitoral Nacional, que não vai declarar o
vencedor formalmente antes de uma revisão de relatórios das
urnas.
Arauz reconheceu a derrota rapidamente, em um discurso
muito diferente do tom aguerrido que adotou em campanha.
“Este é um contratempo eleitoral, mas de maneira nenhuma
uma derrota política ou moral, porque nosso projeto é para toda
a vida”, disse ele, que cumprimentou Lasso.
A terceira candidatura presidencial de Lasso parecia improvável em uma nação cansada de medidas de austeridade econômica penosas e inicialmente cativada com as promessas de Arauz,
de pagamentos de US$ 1.000 para famílias pobres.
Lasso, de 65 anos, descartou sua imagem conservadora no
segundo turno, prometendo avanços em questões como direitos
animais e ambientais e esforços maiores para deter a discriminação contra a orientação sexual.
Nota do Itamaraty
O Governo brasileiro felicitou o povo equatoriano pela realização do segundo turno das eleições presidenciais e cumprimentou Guillermo Lasso (presidente) e Alfredo Borrero (vicepresidente) pelo resultado. A nota foi divulgada pelo Ministério
das Relações Exteriores (MRE) nesta segunda-feira.
“Ao salientar o clima de harmonia e tranquilidade em que
transcorreu a consulta popular, o Governo brasileiro aproveita a
oportunidade para saudar o papel dos observadores eleitorais independentes, em especial da Missão de Observação da OEA, que
contribuíram para assegurar a legitimidade do sufrágio”, diz o
Itamaraty. (Agencia Brasil)

Pandemia de covid-19
“está longe de terminar”,
diz chefe da OMS
Confusão e negligência no combate à Covid-19 fazem com
que a pandemia esteja longe de terminar, mas a situação pode
ser controlada em meses com a adoção de medidas de saúde
pública comprovadas, disse o diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, na
segunda-feira (12).
Até agora, cerca de 780 milhões de vacinas foram administradas globalmente, mas medidas como o uso de máscaras e a
manutenção do distanciamento físico precisam ser aplicadas para
reverter a trajetória da pandemia.
“Nós também queremos ver sociedades e economias reabrindo, e viagens e comércio recomeçando”, disse Tedros em uma
coletiva de imprensa. “Mas, neste momento, unidades de tratamento intensivo de muitos países estão sobrecarregadas e pessoas estão morrendo — e isto é totalmente evitável”, acrescentou.
“A pandemia de Covid-19 está muito longe de terminar. Mas
temos muitos motivos para otimismo. O declínio de casos e
mortes durante os dois primeiros meses do ano mostra que este
vírus e suas variantes podem ser detidos”, acrescentou.
Segundo ele, a transmissão está sendo impulsionada pela “confusão, negligência e inconstância nas medidas de saúde pública”.
A Índia superou o Brasil e se tornou a nação com o segundo
número mais alto de infecções pelo novo coronavírus do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos, agora que enfrenta uma
segunda onda gigantesca, tendo dado cerca de 105 milhões de
doses de vacina para uma população de 1,4 bilhão de habitantes.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro participa de
transmissão de comando
da Aeronáutica
O presidente Jair Bolsonaro
participou na tarde da segunda-feira (12) da cerimônia de transmissão de comando da Aeronáutica. O
evento ocorreu na Base Aérea de
Brasília, e contou também com as
presenças do vice-presidente, Hamilton Mourão, e do ministro da
Defesa, Braga Netto.
A troca de comandos das três
Forças Armadas foi anunciada há
quase duas semanas, após uma reforma ministerial que também incluiu o Ministério da Defesa, com
a substituição de Fernando Azevedo e Silva por Braga Netto.
Na Aeronáutica, o tenente-brigadeiro Carlos Almeida Baptista
Júnior passou a ser o novo comandante. Ele substitui o tenente-brigadeiro Antônio Carlos Bermúdez,
que estava no cargo desde o início
do governo, em 2019. Na última
sexta-feira (9), Bolsonaro já havia
participado da transmissão de cargo do Comando da Marinha, assumido pelo o almirante de esquadra
Almir Garnier Santos, que substituiu Ilques Barbosa. No próximo
dia 20, está prevista a transmissão
de cargo no Exército. Neste caso,

assumirá o comando o general
Paulo Sergio Nogueira, no lugar
do general Edson Leal Pujol.
Em discurso, o ministro da
Defesa destacou algumas das principais ações da Força Aérea Brasileira (FAB) nos últimos anos,
incluindo a apresentação do caça
F-39 Gripen e a entrada em operação dos aviões KC-390.
“A despeito de todas as limitações orçamentárias, a Força
Aérea consolidou o conceito da
Dimensão 22, avançando nos
seus principais programas estratégicos, com a incorporação do
primeiro caça F-39 Grippen NG,
e das primeiras aeronaves de
transporte multimissão KC-390
Millenium, verdadeiros marcos
da evolução tecnológica da aviação e de considerável ganho
operacional para a defesa nacional”, afirmou Braga Netto.
O ministro ainda mencionou
a atuação da FAB no transporte
de órgãos para transplantes e nas
operações de abastecimento de
medicamentos, insumos e vacinas no combate à pandemia.
(Agencia Brasil)
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Vacinação contra a gripe deve
atingir 80 milhões de pessoas
CACAU
Com produção anual estimada em 250 mil toneladas, o Brasil
é hoje o 7º maior produtor de cacau do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O governo e o
setor estão em busca de expandir esses números. “Temos uma
meta de ampliar nossos produtos em 60 mil toneladas em quatro
anos”, afirma o diretor da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Waldeck Araujo. Foi celebrado dia 26
de março, o Dia do Cacau.
COOPERAÇÃO
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) conversou, por videoconferência, com o Secretário de
Agricultura dos Estados Unidos da América, Tom Vilsack. A cooperação entre os dois países na área agrícola, com troca de informações baseadas na ciência, e compromissos com a produção
sustentável pautaram a reunião.
MUDANÇAS
Os ministros da Agricultura de países da América do Sul se reuniram para debater a transformação dos sistemas agroalimentares rumo
ao desenvolvimento sustentável e tratar de uma posição conjunta para
a Cúpula Sobre Sistemas Alimentares, que será promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro deste ano. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que a América do Sul terá
um papel de protagonismo nas próximas décadas no atendimento sustentável da crescente demanda mundial por alimentos.
AGRADECIMENTO
Após 44 anos de carreira jurídica, o desembargador Manoel
de Queiroz Pereira Calças formalizou a sua aposentadoria junto
ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Sociedade Rural
Brasileira fez um agradecimento especial a este que é um dos
principais nomes da área jurídica no Brasil. Foi enviado um ofício ao magistrado, destacando que a sua gestão no TJ-SP pode
ser considerada um marco na história da justiça paulista. No documento assinado pela presidente da SRB, Teresa Vendramini, a
entidade parabeniza e agradece os serviços prestados por Manoel de Queiroz Pereira Calças ao judiciário brasileiro.
COMUNICAÇÃO
O ataque contra o agronegócio brasileiro tem sido cada vez
maior, ainda mais quando o assunto é meio ambiente e sustentabilidade. Mas será que a produção brasileira de soja é uma vilã? Durante debate online organizado pelo Projeto Soja Brasil e a Aprosoja Brasil, que contou com especialistas sobre o tema, a resposta
foi categórica: a soja brasileira já é a mais sustentável do mundo.
Entretanto, eles acreditam que ainda falta uma comunicação mais
eficiente para responder às críticas, já que dados provam isso.
ESTADOS
O Grupo Técnico de Sanidade da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) se reuniu, para discutir a atuação dos estados na concessão do Selo Arte e um projeto de lei que propõe a
expansão do Selo para produtos de origem vegetal e bebidas. O Selo
Arte, O Selo Arte, criado em 14 de junho de 2018 chancela a qualidade dos produtos de origem animal produzidos de forma artesanal
e permite a comercialização em todo o território nacional.
REGULARIZAÇÃO
O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), Geraldo Melo, afirmou que o órgão deve emitir em
2021 mais de 130 mil títulos em glebas públicas federais, sendo
que 80.427 mil nos estados da Amazônia Legal. O tema foi um dos
itens da pauta da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região
Norte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
NEUTRALIDADE
O outono começou dia 20 de março e deverá se estender até o
dia 21 de junho. A estação, em geral, é marcada por menor umidade
e oscilações acentuadas de temperaturas no sul do Brasil. A previsão
é de neutralidade no outono, período que assinala o início da semeadura dos cereais de inverno. De acordo com Gilberto Cunha, agrometeorologista da Embrapa Trigo, o outono é a estação com a menor quantidade de chuvas ao longo do ano no sul do Brasil.
ESTOQUES
Entre os dias 5 e 23 de abril, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai disponibilizar a plataforma para que produtores e
indústrias de arroz, café e trigo participem da pesquisa dos estoques
privados. O levantamento será feito em todas as regiões do país e
mostrará o volume disponível de cada produto para comercialização.
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal AgroCartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O Ministério da Saúde lançou na segunda-feira (12) a Campanha Nacional de Vacinação
contra a gripe influenza. A previsão é de que a campanha seja
realizada em três etapas e termine em 9 de julho, tendo vacinado cerca de 80 milhões de pessoas dos grupos prioritários,
definidos segundo critérios da
Organização Mundial da Saúde
(OMS).
Durante o lançamento, o secretário de Vigilância em Saúde,
Arnaldo Medeiros, lembrou que
a vacina é segura e efetiva para a
prevenção da gripe influenza, e
que é por meio dela que se consegue reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus
da influenza.
Segundo Medeiros, foi investido R$ 1,2 bilhão para a
compra dos imunizantes, a um
custo de R$ 15 a dose. “A escolha dos grupos prioritários a receberem essa vacina segue recomendação da OMS. Esses grupos fazem um quantitativo de
cerca de 80 milhões de pessoas. Para chegarmos a ele, dividimos a campanha em três etapas”,
disse o secretário referindo-se
à campanha cuja peça publicitária terá o slogan Eu Vou!.
Datas e grupos prioritários
A primeira etapa, entre os
dias 12 de abril e 10 de maio,
abrange cerca de 25 milhões de
pessoas. “Nela teremos como
foco crianças com idade entre 6
meses e 6 anos; gestantes e mulheres no período até 45 dias
após o parto [puérperas]; povos

indígenas; e trabalhadores da
saúde”, informou o secretário.
A segunda etapa ocorrerá
entre os dias 11 de maio e 8 de
junho tendo como público-alvo
idosos com mais de 60 anos e
professores. Nela, cerca de 33
milhões de pessoas deverão ser
imunizadas.
A terceira fase, entre 9 de
junho e 9 de julho, abrangerá
cerca de 22 milhões de pessoas. Compõem esse público-alvo
integrantes das Forças Armadas,
de segurança e de salvamento;
pessoas com comorbidades,
condições clínicas especiais ou
com deficiência permanente;
caminhoneiros; trabalhadores de
transporte coletivo rodoviário;
trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação
de liberdade; população privada
de liberdade; e adolescentes em
medidas socioeducativas.
O ministério informa que
7,3 milhões de doses foram entregues em 1° de abril, e que há
previsão de uma nova entrega a
partir do dia 14 de abril. “Esta
versão protege contra as três
cepas de vírus que mais circularam no hemisfério sul”, informou o secretário.
Medeiros destacou que, em
2020, a cobertura vacinal contra a influenza obteve sucesso e
só não atingiu a meta de vacinar
90% das pessoas nos grupos
compostos por crianças com
idade entre 6 meses e 6 anos e
puérperas.
Vacinação e covid-19
De acordo com o secretário,
as pessoas devem dar preferên-

cia à vacina contra a covid-19,
caso estejam no grupo prioritário estabelecido para as duas vacinas. “É importante que se respeite o intervalo mínimo de 14
dias entre as vacinas”, disse
Medeiros.
Além disso, a recomendação
é que pessoas com quadro que
sugerem infecção por covid-19
devem adiar a vacinação contra
a influenza. Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção pelo novo
coronavírus, o ideal é que a vacinação seja adiada até a recuperação clínica total do quadro
de covid-19 e, pelo menos, quatro semanas após o início dos
sintomas ou quatro semanas a do
resultado positivo por PCR em
pessoas assintomáticas.
Medidas preventivas
O secretário Arnaldo Medeiros acrescentou que, além de se
vacinar, a população precisa adotar algumas medidas protetivas
contra a influenza que são similares às que protegem contra o novo coronavírus: lavar
e higienizar as mãos com
frequência, em especial após
tossir ou espirrar; utilizar
lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca
quando espirrar ou tossir;
evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca; não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos,
copos ou garrafas; manter os
ambientes bem ventilados; e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripes.

Contraindicações
Segundo o Ministério da
Saúde, crianças que receberam
pelo menos uma dose da vacina
influenza em anos anteriores
devem receber apenas uma dose
em 2021. Doadores de sangue
vacinados contra a influenza devem ser considerados inaptos
para doação pelo período de 48
horas após a imunização. A vacina é também contraindicada para
crianças menores de 6 meses e
para pessoas com histórico de
alergia a seus componentes.
Vacina contra a covid-19
Também presente no lançamento da campanha, o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
destacou que o Programa Nacional de Imunização brasileiro “é
patrimônio da nossa população”
e que, no caso da vacinação contra a covid-19, o país está atingindo a meta de vacinar 1 milhão
de pessoas por dia. “Nunca se
entendeu tanto a importância da
imunização no Brasil”, disse.
“Mas infelizmente não temos a
quantidade de vacinas para aplicarmos no topo de nossa capacidade, que é de 2,4 milhões de
vacinas por dia”, complementou.
Queiroga alertou também
sobre a importância da segunda
dose da vacina: “é preciso que
quem não tomou a segunda dose,
que são muitos, procurem as salas de imunização de seus municípios para tomarem a segunda
dose. Caso contrário, o esforço
que é tão cobrado se perde. Só
assim superaremos essa emergência sanitária que afeta nosso
país”. (Agencia Brasil)

Senador diz ter assinaturas
para ampliar investigação da
CPI da Covid
Senadores governistas trabalham para que o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM- MG), tenha mais de uma
opção de comissão parlamentar
de inquérito (CPI) para apurar
eventuais omissões no combate
à pandemia. Uma das opções é
que o colegiado se concentre
apenas em ações do governo federal e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados.
A outra, que tem o senador
Eduardo Girão (Podemos-CE) à
frente do recolhimento de assinaturas, quer que a investigação
seja mais ampla para incluir,
além do governo federal, estados e municípios.
O regimento da Casa exige
o mínimo de 27 assinaturas para
a criação da comissão. A assessoria de Girão disse na manhã da
segunda-feira (12) que 34 assinaturas, para essa investigação
mais ampliada, já estavam confirmadas. No entanto, o reque-

rimento ainda não foi protocolado no Senado. Pacheco deve
ler esta semana no plenário da
Casa o requerimento de instalação de uma dessas comissões.
A movimentação ocorre em
meio à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso
de que o presidente do Senado
instale a CPI para investigar as
ações de enfrentamento à covid19. A decisão de Barroso tem a
ver com o pedido de investigação restrito ao governo federal.
Na próxima quarta-feira (14), o
plenário do STF analisa a decisão de Barroso. A expectativa é
que o os ministros confirmem a
decisão de instalar a comissão
de inquérito, mas deleguem ao
Senado avaliar a forma de funcionamento do colegiado.

Jonas Donizette, opinou sobre a
ampliação do escopo da CPI.
Segundo ele, embora não seja
uma preocupação para os prefeitos, visto que quase todas as prefeituras, por obrigação, têm que
ter um site de transparência, a
ampliação criaria uma cortina de
fumaça.
“A gente acredita que, na parte jurídica, na parte constitucional – o Senado, claro, tem toda
competência para analisar verbas
federais que foram destinadas,
mas nós temos as câmaras municipais, temos as assembleias
legislativas –, achamos que isso
seria uma cortina de fumaça para
criar um escopo enorme e não
termos o foco naquilo que nós
precisamos, que é o desempenho do governo federal na pandemia”, disse.

Cortina de fumaça
Ao participar da Comissão
Temporária da Covid nesta segunda-feira, o presidente da
Frente Nacional de Prefeitos,

Áudio
Em uma conversa no fim de
semana sobre a CPI entre o senador Jorge Kajuru (CidadaniaGO) e o presidente Jair Bolso-

naro, divulgada pelo parlamentar,
Bolsonaro defendeu a ampliação
da investigação e disse temer um
“relatório sacana” da comissão
caso a apuração se concentre apenas no governo federal, conforme previsto no pedido original.
“Olha só o que você tem que
fazer. Tem que mudar o objetivo
da CPI, tem que ser ampla. Daí
você vai fazer um excelente trabalho para o Brasil”, afirmou
Bolsonaro a Kajuru, no áudio.
“Se mudar, 10 para você, porque
nós não temos nada a esconder”,
disse sobre o objetivo da CPI.
Mourão
Sem estender a polêmica, o
vice-presidente da República,
Hamilton Mourão, também engrossou hoje o coro em defesa de
uma CPI mais abrangente. “Como
está colocado ali, tem dois aspectos. Um é muito amplo: ‘Ações de
combate a pandemia’. Então, acho
que tem que envolver também estados e municípios”, disse Mourão. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028915-32.2018.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER
a(o) ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA, CPF 312.281.538-92, que nos autos do cumprimento de
sentença, nos autos da ação monitória, requerida por Madefolha Comercio de Revestimentos
Ltda-Me, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Antônio Oliveira Barbosa ME, CNPJ 10.420.116/0001-33, objetivando integrar seus sócios no
polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance dos bens, os quais
garantirão o débito em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D ÀXLU DSyV RV  GLDV VXSUD VH PDQLIHVWH H UHTXHLUD DV SURYDV
cabíveis, sendo em caso de silêncio nomeado curador especial. Será o presente edital,
SRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6%H

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010971-48.2019.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado
de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
SKS TRANSPORTES LTDA, CNPJ 04.146.911/0001-82, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese:
cobrança das parcelas 15 a 17 de Cédula de Crédito Bancário emitida em 2018. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
DWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGR
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
H[WUDWR D¿[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH
São Paulo, aos 24 de março de 2021.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 22ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - sala 915 - Gabinetes: salas 903 e 909 - Ramais: 6172
e 6173 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171 6183 - São Paulo-SP - Email: sp22cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 1015366-92.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCIO CHIUVITE JUNIOR,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a E.S.P. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E
EMPRESARIAL LTDA. EPP. (CNPJ 12.931.375/0001-54), que JOALMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM C/C LIMINAR,
visando a inexigibilidade e consequente anulação das duplicatas emitidas pela ré,
de nºs 1999, e 2000 a 2011, de valores variados, com a sustação em definitivo de
seus protestos, e condenação no pagamento de despesas do processo, do protesto, honorários e demais cominações legais, alegando que o débito relativo
a elas referem-sea valores ilíquidos e pendentes de auditoria para a apuração
da origem. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi defer ida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir apósos 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente
de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2021.
13 e 14/04
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Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações de Liquidez Imediata - FAF
Direitos Realizáveis a Curto Prazo
Tributos a Compensar
Estoques
Ativo não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Empréstimos entre Empresas
Imobilizado
Bens em Construção
Bens Imóveis

Demonstrações Financeiras - 2020 e 2019
Balanço Patrimonial
2020
2019 Demonstração do Resultado
Passivo
14.158.955,48 13.135.540,89 Receita Bruta/Receita com serviços
Passivo Circulante
80.990,40
123.013,24 (-) Deduções das Receitas
Obrigações Tributárias
80.990,40
85.513,24 PIS sobre vendas
Impostos Retidos a Recolher
10.609,73
14.422,02 COFINS sobre vendas
Impostos e Contribuições sobre Receitas
70.380,67
55.104,46 (=) Resultado Operacional Bruto/Líquido
Taxas, Impostos e Contribuições
15.986,76 Despesas Operacionais
Contas a Pagar/Demais Contas a Pagar
37.500,00 Despesas com serviço de terceiros
Passivo não Circulante
285.000,00
990.000,00 Despesas ﬁnanceiras
Empréstimos e Financiamentos
285.000,00
990.000,00 Despesas tributárias
Patrimônio Líquido
13.792.965,08 12.022.527,65 Despesas Gerais
Capital: Capital Social
3.641.381,00 3.641.381,00 Lucro Operacional Bruto
Reservas: Reservas de Lucros
8.381.146,65 6.911.657,89 Lucro antes do IRPJ e CSLL
Resultado Exercício/Apuração Resultado 1.770.437,43 1.469.488,76 (-) IRPJ
(-) CSLL
A Diretoria
Lucro Operacional Líquido
Jose Carlos de Oliveira Souza - Contador-CRC 1SP130997/O-5
A íntegra das demonstrações ﬁnanceiras encontram-se à disposição dos acionistas na sede social.

2020
2019
14.158.955,48 13.135.540,89
6.942.614,72 6.275.402,44
835.110,88
168.739,68
166,95
202,83
834.943,93
131.036,85
37.500,00
6.107.503,84 6.106.662,76
6.994,97
6.153,89
6.100.508,87 6.100.508,87
7.216.340,76 6.860.138,45
305.000,00
305.000,00
6.911.340,76 6.860.138,45
6.837.340,76 6.786.138,45
74.000,00
74.000,00

2020
2.283.239,96
(79.923,36)
2.203.316,60
(207.475,34)
1.995.841,26
1.995.841,26
(159.385,17)
(66.018,66)
1.770.437,43

2019
2.010.141,14
(73.370,16)
(13.065,93)
(60.304,23)
1.936.770,98
(272.578,88)
(71.313,35)
(1.443,03)
(150.253,93)
(49.568,57)
1.664.192,10
1.664.192,10
(136.811,30)
(57.892,04)
1.469.488,76

VERITAS EDUCACIONAL A PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 22.008.195/0001-59 - NIRE 35.300.476.549
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores expressos em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
RELAT RIO DA ADMINISTRAÇ O: Senhores Acionistas - Em cumprimento s normas legais e estatutár ias submetemos apreciação de V.Sas. o alanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras correspondentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. ADiretor ia permanece disposição dos senhores acionistas para quaisq uer esclarecimentos.
BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO
2020
2019
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIM NIO LÍ UIDO
23
32
Circulante
Reservas de Lucros
Caixa e equivalentes de caixa
12
22
Capital
Retenção
Reserva
Total das reservas
Resultados
11
10
Tributos a recuperar
Total
social
de lucros
legal
de lucros
do exercício
104.041 95.030
Não circulante
74.354
23.326
2.074
25.400
99.754
104.041 95.030 Saldos em 31 de dezembr o de 2018
Investimentos
29.773
29.773
104.064 95.062 Lucro líquido do exercício
Total do ativo
(1.565)
(1.565)
(1.565)
BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO
2020
2019 Reflexo de reapresentação em controladas
2.138
- Destinação do resultado do exercício
Circulante
1.489
1.489
(1.489)
2.138
- Constituição da Reser va Legal
Dividendos a pagar
(7.071)
(7.071)
101.926 95.062 Dividendos Mínimos Obr igatór ios
Patrimônio líquido
(4.616)
(4.616)
(21.213)
(25.829)
Capital social
74.354 74.354 Compensação de prejuíz os acumulados
74.354
17.145
3.563
20.708
95.062
27.572 20.708 Saldos em 31 de dezembr o de 2019
Reserva de lucros
9.002
9.002
104.064 95.062 Lucro líquido do exercício
Total do passivo e patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
2020
2019 Destinação do resultado do exercício
450
450
(450)
(1)
(1) Constituição da Reser va Legal
Custo dos serviços prestados
(2.138)
(2.138)
Lucro bruto
(1)
(1) Dividendos Mínimos Obr igatór ios
Retenção de lucros
6.414
6.414
(6.414)
Despesas e receitas operacionais:
74.354
23.559
4.013
27.572
101.926
Despesas gerais e administrativas
(8)
(12) Saldos em 31 de dezembr o de 2019
9.011 29.784
Resultado de equivalência patrimonial
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Lucro antes das despesas e receitas financeiras
9.002 29.771
2020
2019
2020
2019
2
Receitas financeiras
(10)
(13)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
9.002 29.773 Das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS
9.002 29.773 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 9.002 29.773 Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa
Lucro líquido do exercício
(10)
(13)
(9.011) (29.784) Caixa e equivalentes de caixa
Resultado de equivalência patrimonial
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRAN ENTE
2020
2019 Ajuste para reconciliar o lucro antes do imposto
No
início
do
exercício
22
35
Lucro líquido do exercício
9.002 29.773
de renda e contribuição social com o fluxo de caixa
(9)
(11)
12
22
No fim do exercício
- Decréscimo (acréscimo) em ativ os
Outros resultados abrangentes
(10)
(13)
(1)
(2) Redução no caixa e equivalentes de caixa
Total do resultado abrangente do exercício
9.002 29.773 Tributos a recuperar
ermes Ferreira Figueiredo
Diretor-Presidente

Renato Padovese
Diretor Acadêmico

Antonio Cavalcanti Junior
Fabio Ferreira Figueiredo
ilson Rober to Pereira Diniz Jnior
Diretor Financeiro e Administrativ o
Diretor de Planejamento
Diretor Comercial e Mar eting
As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da Companhia.

Afonso Celso Florentino de Oliveira
Contador - CRC 1M-071304/O-7 T SP

REC SS Vila Olímpia Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 26.227.955/0001-70
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
2020 2019
Reserva Lucro/
Ativo
2020 2019
Re- Reserva Prejuízos
Patri3.689 2.692
Circulante
1.139 1.268 Receita operacional líquida
de acumumônio
Capital serva
(774) (880)
Caixa e equivalentes de caixa
1.075 1.089 Custo de Operação
lados AFAC líquido
social Legal Lucros
2.915 1.812
Contas a receber
42
66 Lucro bruto
Saldos em 31/12/2018 18.206
–
–
(722) 700 18.184
Créditos diversos
12
102 Despesas operacionais
Aumento
de
capital
700
–
–
–
–
700
Despesa
com
ocupação
(31)
(42)
Despesas Antecipadas
2
3
(250) (279) Adiantamentos para futuro
Valores a receber de partes relacionadas
8
8 Despesa com pessoal
–
–
–
– (700) (700)
(294) (362) aumento de capital
Não circulante
18.123 18.265 Despesas gerais e administrativas
–
–
–
796
– 796
(1) (10) Lucro líquido do exercício
Imobilizado
239
216 Depreciação e amortização
–
Reserva
Legal
–
4
–
(4)
–
Despesas
tributárias
(6)
(1)
Propriedade para investimentos
17.884 18.049
–
–
–
(19)
– (19)
(136) (45) Dividendos Obrigatórios
Total do ativo
19.262 19.533 Outras despesas
–
–
–
51
(51)
–
2.197 1.073 Reserva de Lucro
2020 2019 Lucro operacional antes do resultado financeiro
Passivo
4
51
–
– 18.961
50
23 Saldos em 31/12/2019 18.906
Circulante
961
272 Resultado financeiro líquido
(1.000)
–
–
–
– (1.000)
Receitas financeiras
89
61 Redução de capital
Fornecedores
50
30
–
–
–
1.824
– 1.824
Despesas financeiras
(39) (38) Lucro líquido do exercício
Valores a pagar para partes relacionadas
139
67 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
–
– 91
–
(91)
–
2.247 1.096 Reserva Legal
Obrigações tributárias
127
35 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
–
–
–
(433)
– (433)
– (181) Dividendos Obrigatórios
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
69
72 Impostos IRPJ e CSLL
–
–
(51) (1.299)
– (1.350)
(423) (119) Dividendos Adicionais
Adiantamento de clientes
65
49 Lucro dos exercícios
–
–
– 18.001
1.824 796 Saldos em 31/12/2020 17.906 95
Dividendos a pagar
511
19
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Não circulante
300
300 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020 2019
2020 2019
Impostos diferidos
300
300 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
2.247 1.096 Adiantamento de clientes
16 4
Patrimônio líquido
18.001 18.961 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Caixa líquido consumido das atividades operacionais
2.330 999
Capital social
17.906 18.906 Depreciação e amortização
195 268 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Reserva Legal
95
4 Provisão para participação nos Lucros
46 61 Adições de imobilizado
(52) (45)
Reserva de Lucros
–
51 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 68 44 Adições de propriedade para investimento
– (33)
Total do passivo e patrimônio líquido
19.262 19.533 Variações nas contas de ativo e passivo
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(52) (78)
Contas a receber
(44) (65) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Demonstrações do Resultado Abrangente
90 (95) Distribuição de Dividendos
(1.291) –
2020 2019 Créditos Diversos
(1.000) –
– (8) Redução de Capital
Lucro dos exercícios
1.824 796 Valores a receber de partes relacionadas
– 3 Caixa líquido proveniente das atividades de
Outros resultados abrangentes
–
– Tributos a Recuperar
(2.291) –
1 (3) financiamento
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
1.824 796 Despesas Antecipadas
(14) 921
Fornecedores
20 (76) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
1.089 168
Valores a pagar para partes relacionadas
72 (74) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
1.075 1.089
Obrigações tributárias
(332) (98) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
Thomas Daniel Conway – Diretor
Aumento
líquido
de
caixa
e
equivalente
de
caixa
(14) 921
Obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias
(50)
(50)
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Tiradentes Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.912.886/0001-05
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
2020 2019
Reserva
Lucro/ Patri2020 2019
Ativo
Capital Reserva Reserva Prejuízos mônio
2.101 1.965
Circulante
710
526 Receita operacional líquida
social Legal de Lucros acumulados líquido
(760) (635)
Caixa e equivalentes de caixa
543
406 Custo de Operação
–
–
(1.510) 12.713
1.341 1.330 Saldos em 31/12/2018 14.223
Contas a receber
38
55 Lucro bruto
(2.642)
–
–
1.042 (1.600)
(31) (42) Redução de capital
Créditos diversos
–
25 Despesas operacionais: Despesa com ocupação
Lucro
líquido
do
exercício
–
–
–
484 484
Despesa
com
pessoal
(245)
(261)
Tributos a Recuperar
125
35
–
1
–
(1)
–
(311) (321) Reserva Legal
Valores a receber de partes relacionadas
3
4 Despesas gerais e administrativas
(1) (10) Dividendos Minímos
Despesas Antecipadas
1
1 Depreciação e amortização
–
–
11
(4)
7
(6)
(3) Obrigatórios
Não circulante
12.118 12.299 Despesas tributárias
–
–
–
(11) (11)
(79) (40) Reserva de Lucro
Imobilizado
225
225 Outras despesas
1
11
– 11.593
668 653 Saldos em 31/12/2019 11.581
Propriedade para investimentos
11.893 12.074 Lucro operacional antes do resultado financeiro
(350)
–
–
– (350)
10
79 Redução de capital
Total do ativo
12.828 12.825 Resultado financeiro líquido
–
–
–
430 430
51 116 Lucro líquido do exercício
Passivo
2020 2019 Receitas financeiras
–
22
–
(22)
–
(41) (37) Reserva Legal
Circulante
320
225 Despesas financeiras
678 732 Dividendos Minímos
Fornecedores
34
24 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
–
–
–
(102) (102)
(247) (247) Obrigatórios
Valores a pagar para partes relacionadas
128
64 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
–
–
(11)
(306) (317)
(1)
(1) Dividendos adicionais
Obrigações tributárias
21
14 Impostos IRPJ e CSLL
23
–
– 11.254
430 484 Saldos em 31/12/2020 11.231
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
75
68 Lucros dos exercícios
Demonstrações
dos
Fluxos
de
Caixa
Adiantamento de clientes
39
52
2020 2019
2020 2019
Dividendos a pagar
20
4
678 732 Adiantamento de clientes
(13)
15
Outras contas a pagar
3
– Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
Outras contas a pagar
3
–
Não circulante
1.254 1.007 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido consumido das atividades operacionais
924 881
Impostos diferidos
1.254 1.007 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Depreciação
e
amortização
215
213
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimentos
Patrimônio líquido
11.254 11.593
47
61 Adições de imobilizado
(34) (77)
Capital social
11.231 11.581 Provisão para participação nos Lucros
39 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(34) (77)
Reserva Legal
23
1 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 71
Reserva de Lucros
–
11 Variações nas contas de ativo e passivo: Contas a receber (55) (46) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Créditos Diversos
25 (19) Redução de Capital
(350) (1.600)
Total do passivo e patrimônio líquido
12.828 12.825
Valores a receber de partes relacionadas
1 (1) Distribuição de Dividendos
(403)
–
Demonstrações do Resultado Abrangente
Tributos a Recuperar
(89) (21) Caixa líquido proveniente das atividades de
2020 2019 Despesas Antecipadas
– (1) financiamento
(753) (1.600)
Lucros dos exercícios
430 484 Fornecedores
10
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
137 (796)
Outros resultados abrangentes
–
– Valores a pagar para partes relacionadas
64 (41) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
406 1.202
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
430 484 Obrigações tributárias
6 (4) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
543 406
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(39) (46) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
137 (796)
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos
Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

REC SS Aclimação Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 26.074.834/0001-35
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
Ativo/Circulante
1.425 1.363
2020 2019
2020 2019 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
1.157 1.230 Receita operacional líquida
1.337 490
3.092 2.244 Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
Contas a receber
103
102 Custo de Operação
(1.038) (1.045) Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
10
23 Lucro bruto
391 380
2.054 1.200 Depreciação e amortização
Tributos a Recuperar
151
1 Despesas operacionais
PIS e COFINS diferido
(2) (1)
Valores a receber de partes relacionadas
2
2 Despesa com ocupação
54 61
(31)
(42) Provisão para participação nos Lucros
Despesas Antecipadas
2
5 Despesa com pessoal
(285) (272) Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 70 48
Não circulante
28.390 28.658 Despesas gerais e administrativas
(338) (361) Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a Receber.
198
218 Depreciação e amortização
Contas
a
receber
(70)
(14)
(1)
(10)
Imobilizado
321
212
Créditos
Diversos
– (21)
Despesas tributárias
(15)
(1)
Propriedade para investimentos
27.871 28.228
(0) (2)
(69)
(51) Valores a receber de partes relacionadas
Total do ativo
29.815 30.021 Outras despesas
Tributos a Recuperar
– 3
Lucro
operacional
antes
do
resultado
financeiro
1.315
464
2020 2019
Despesas Antecipadas
– (5)
22
26
Passivo/Circulante
778
262 Resultado financeiro líquido
Fornecedores
54 –
69
59
Fornecedores
76
22 Receitas financeiras
Valores a pagar para partes relacionadas
68 (32)
(47)
(33) Obrigações tributárias
Valores a pagar para partes relacionadas
142
74 Despesas financeiras
(4) 6
Obrigações tributárias
28
15 Lucro antes do imposto de renda e da
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(56) (40)
1.337
490 Adiantamento de clientes
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
76
77 contribuição social
18 16
(437) (437) Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Adiantamento de clientes
61
43 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
1.745 889
(18)
– Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos a pagar
395
31 Impostos IRPJ e CSLL
Não circulante
1.489 1.054 Lucro dos exercícios
882
53 Adições de imobilizado
(143) (55)
Impostos diferidos
1.489 1.054
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(143) (55)
Patrimônio líquido
27.548 28.705
Capital Reserva Prejuízos Patrimônio Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capital social
27.514 29.356
social Legal acumulados
líquido Redução de Capital
(1.400)
Reserva Legal
34
– Saldos em 31/12/2018
29.356
–
(704)
28.652 Distibuição de Dividendos
(275) –
Prejuízos acumulados
– (651) Redução de capital
–
–
–
– Caixa líquido proveniente das atividades de
Total do passivo e patrimônio líquido
29.815 30.021 Lucro líquido do exercício
(1.675) –
–
–
53
53 financiamento
Demonstrações do Resultado Abrangente
(73) 834
2020 2019 Saldos em 31/12/2019
29.356
–
(651)
28.705 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Lucro dos exercícios
882
53 Redução de capital
– 396
(1.842)
–
442
(1.400) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
Outros resultados abrangentes
–
– Lucro líquido do exercício
– 1.230
–
–
882
882 Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
882
53 Reserva Legal
– 834
–
34
(34)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Dividendos Minímos Obrigatórios –
–
(160)
(160)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
–
–
(479)
(479)
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão Dividendos Adicionais
Thomas Daniel Conway – Diretor
Saldos em 31/12/2020
27.514
34
–
27.548
à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

REC SS Estado Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 19.028.793/0001-85
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
2020 2019
2020 2019
Ativo / Circulante
978
687 Passivo / Circulante
581
259
1.274 946
Caixa e equivalentes de caixa
778
536 Fornecedores
38
28 Lucro antes do imposto de renda e da CSLL
Contas a receber
51
56 Valores a pagar para partes relacionadas
147
81 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Créditos diversos
3
30 Obrigações tributárias
28
24 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
241 240
Tributos a Recuperar
135
56 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
83
75 Depreciação e amortização
53
61
Valores a receber de partes relacionadas
6
6 Adiantamento de clientes
49
50 Provisão para participação nos Lucros
71
Despesas Antecipadas
5
3 Dividendos a pagar
236
1 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 67
Não circulante
16.252 16.401 Não circulante
1.620 1.341 Variações nas contas de ativo e passivo
(62) (62)
Depósitos Judiciais
351
331 Impostos diferidos
1.620 1.341 Contas a receber
26 (23)
Imobilizado
361
339 Patrimônio líquido
15.028 15.488 Créditos Diversos
– (2)
Propriedade para investimentos
15.540 15.731 Capital social
14.982 15.482 Valores a receber de partes relacionadas
(79) (16)
Total do ativo
17.229 17.088 Reserva Legal
46
1 Tributos a Recuperar
– (3)
–
5 Despesas Antecipadas
Demonstrações do Resultado
2020 2019 Reserva de Lucros
(20) (19)
17.229 17.088 Depósito judicial
Receita operacional líquida
2.851 2.611 Total do passivo e patrimônio líquido
Fornecedores
10 (12)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Custo de Operação
(874) (952)
66 (43)
Reserva Prejuízos Patri- Valores a pagar para partes relacionadas
Lucro bruto
1.977 1.659
(97) (33)
Capital Reserva Reserva acumu- mônio Obrigações tributárias
Despesas operacionais
(45) (52)
social Legal de Lucros lados líquido Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Despesa com ocupação
(31)
(42) Saldos em 31/12/2018
(1)
2
18.916
–
– (2.861) 16.055 Adiantamento de clientes
Despesa com pessoal
(278) (290) Redução de capital
(3.434)
–
– 2.234 (1.200) Caixa líquido consumido das atividades operacionais 1.434 1.055
Despesas gerais e administrativas
(352) (386) Lucro líquido do exercício
–
–
–
634 634 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Depreciação e amortização
(1)
(10) Reserva Legal
(71) (62)
–
1
–
(1)
– Adições de imobilizado
Despesas tributárias
(7)
(1) Dividendos minímos obrigatórios –
(71) (62)
–
–
(1)
(1) Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Outras despesas
(81)
(64) Reserva de Lucro
–
–
5
(5)
– Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Lucro operacional antes do resultado financeiro
1.227
867 Saldos em 31/12/2019
(500) (1.200)
15.482
1
5
– 15.489 Redução de Capital
Resultado financeiro líquido
47
79 Redução de capital
(620)
–
(500)
–
–
– (500) Distribuição de Dividendos
–
–
–
895 895 Caixa líquido proveniente das atividades financiamento (1.120) (1.200)
Receitas financeiras
86
123 Lucro líquido do exercício
242 (207)
–
45
–
(45)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Despesas financeiras
(39)
(44) Reserva legal
536 743
–
–
(213) (213) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL
1.274
946 Dividendos minímos obrigatórios –
778 536
–
–
(5)
(637) (642) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(279) (279) Dividendos adicionais
242 (207)
14.982
46
–
– 15.028 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Impostos IRPJ e CSLL
(100)
(33) Saldos em 31/12/2020
Lucro dos exercícios
895
634 Thiago Augusto Cordeiro – Diretor Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
Demonstrações do Resultado Abrangente
2020 2019
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do
Lucro dos exercícios
895
634
Total dos resultados abrangentes dos exercícios

895

634

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Rec SS Casa Verde Emprendimentos e Participações S.A.

Rarique Administração e Participação S.A. - CNPJ nº 17.252.553/0001-34

Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

CNPJ/MF nº 18.897.466/0001-05
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019 Demonstrações do Resultado
2020 2019
2.384 2.115 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Ativo/Circulante
857
627 Receita operacional líquida
2020
(584) (645) Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
Caixa e equivalentes de caixa
613
491 Custo de Operação
1.139
1.800 1.470 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Contas a receber
35
42 Lucro bruto
(31) (42) Depreciação e amortização
Créditos diversos
12
30 Despesas operacionais: Despesa com ocupação
156
(247) (204) Provisão para participação nos Lucros
Tributos a Recuperar
82
36 Despesa com pessoal
42
(337) (337) Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 54
Valores a receber de partes relacionadas
114
22 Despesas gerais e administrativas
(1) (10) Variações nas contas de ativo e passivo
Despesas Antecipadas
1
– Depreciação e amortização
(15)
(1) Contas a receber
Outros Ativos
–
7 Despesas tributárias
(53)
(55)
26 Créditos Diversos
Não circulante
12.454 12.548 Outras receitas/despesas
–
1.114 902 Valores a receber de partes relacionadas
Imobilizado
220
189 Lucro operacional antes do resultado financeiro
(1)
25
67 Tributos a Recuperar
Propriedade para investimentos
12.234 12.359 Resultado financeiro líquido
–
61 105 Outros Ativos
Total do ativo
13.311 13.175 Receitas financeiras
–
(36) (38) Fornecedores
2020 2019 Despesas financeiras
18
1.139 969 Valores a pagar para partes relacionadas
Passivo/Circulante
552
259 Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
53
(178) (177) Obrigações tributárias
Fornecedores
45
27 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(136)
Impostos
IRPJ
e
CSLL
(137)
(75)
Valores a pagar para partes relacionadas
127
74
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(46)
824 717
Obrigações tributárias
21
20 Lucro dos exercícios
Adiantamento de clientes
12
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
67
71
Demonstrações das
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 1.131
Reserva Lucro/
Adiantamento de clientes
51
39 Mutações do Patrimônio
Re- Reser- Prejuízos Patri- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos a pagar
242
28
(62)
Capital serva va de acumu- mônio Adições de imobilizado
Líquido
Não circulante
1.042
864
social Legal Lucros lados líquido Adições de Propriedade para Investimentos
–
Impostos diferidos
1.042
864 Saldos em 31/12/2018
(62)
15.027
–
– (2.165) 12.862 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Patrimônio líquido
11.716 12.052 Redução de capital
(3.058)
–
– 1.559 (1.499) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capital social
11.669 11.969 Lucro líquido do exercício
(300)
–
–
–
717 717 Redução de Capital
Reserva Legal
47
6 Reserva Legal
(647)
–
6
–
(6)
– Distribuição de Dividendos
Reserva de Lucros
–
77 Dividendos Minímos Obrigatórios
–
–
–
(28) (28) Caixa líquido proveniente das atividades de
Total do passivo e patrimônio líquido
13.311 13.175
(947)
Reserva de Lucro
–
–
77
(77)
– financiamento
Demonstrações do Resultado Abrangente
122
2020 2019 Saldos em 31/12/2019
11.969
6
77
– 12.052 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
–
Lucro dos exercícios
824
717 Redução de capital
(300)
–
–
– (300) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
–
Outros resultados abrangentes
–
– Lucro líquido do exercício
–
–
–
824 824 Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
824
717 Reserva Legal
–
– 41
–
(41)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Dividendos Minímos Obrigatórios
–
–
–
(196) (196)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
–
– (77)
(587) (664)
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão Dividendos Adicionais
Thomas Daniel Conway – Diretor
à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Saldos em 31/12/2020
11.669 47
–
– 11.716
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

2019
969
153
61
(32)
24
(24)
4
(15)
(1)
2
(35)
(72)
(44)
5
995
(52)
(50)
(102)
(1.500)
–
(1.500)
(606)
1.097
491
(606)

REC SS Pinheiros Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 23.388.711/0001-80
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
2020 2019
2.437 2.237 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020 2019
Ativo/Circulante
889 1.216 Receita operacional líquida
(638) (625) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.238 997
Caixa e equivalentes de caixa
791 1.113 Custo de Operação
1.799 1.612 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Contas a receber
31
60 Lucro bruto
(31) (42) Depreciação e amortização
Créditos diversos
5
23 Despesas operacionais: Despesa com ocupação
183 178
(242) (268) Provisão para participação nos Lucros
Tributos a Recuperar
59
16 Despesa com pessoal
47 61
Despesas
gerais
e
administrativas
(283)
(310)
Valores a receber de partes relacionadas
1
1
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 19 43
(1) (10) Variações nas contas de ativo e passivo
Despesas Antecipadas
2
3 Depreciação e amortização
(5)
(1) Contas a receber
Não circulante
12.845 12.995 Despesas tributárias
10 (58)
(20) (42)
Imobilizado
173
165 Outras despesas
Créditos Diversos
17 (20)
1.217 939
Propriedade para investimentos
12.672 12.830 Lucro operacional antes do resultado financeiro
(1) –
21
58 Valores a receber de partes relacionadas
Total do ativo
13.734 14.211 Resultado financeiro líquido
(42) (15)
61
92 Tributos a Recuperar
2020 2019 Receitas financeiras
1 (3)
(40) (34) Despesas Antecipadas
Passivo/Circulante
530
282 Despesas financeiras
9 3
1.238 997 Fornecedores
Fornecedores
32
23 Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
Valores
a
pagar
para
partes
relacionadas
61 (59)
(201) (201)
Valores a pagar para partes relacionadas
128
67 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(130) (75)
(133) (81) Obrigações tributárias
Obrigações tributárias
22
18 Impostos IRPJ e CSLL
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(53) (47)
Lucro
dos
exercícios
904
715
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
67
72
Adiantamento de clientes
7 5
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Adiantamento de clientes
48
41
1.366 1.008
Reserva
Lucro/ Patri- Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Dividendos a pagar
233
61
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Re- Reser- Prejuízos
Não circulante
741
540
(31) (50)
Capital serva va de acumu- mônio Adições de imobilizado
Impostos diferidos
741
540
Caixa
líquido
aplicado
das
atividades
de
investimento
(31)
(50)
social Legal Lucros lados líquido
Patrimônio líquido
12.463 13.389
13.906
–
–
(471) 13.435 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capital social
12.406 13.206 Saldos em 31/12/2018
(800) (700)
(700)
–
–
– (700) Redução de Capital
Reserva Legal
57
12 Redução de capital
–
–
–
715 715 Distribuição de Dividendos
(857) –
Reserva de Lucros
–
171 Lucro líquido do exercício
– 12
–
(12)
– Caixa líquido proveniente das atividades de
Total do passivo e patrimônio líquido
13.734 14.211 Reserva Legal
Dividendos Minímos Obrigatórios
–
–
–
(61) (61) financiamento
(1.657) (700)
Demonstrações do Resultado Abrangente
–
– 171
(171)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
(322) 258
2020 2019 Reserva de Lucro
13.206 12 171
– 13.389 Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
1.113 855
Lucro dos exercícios
904 715 Saldos em 31/12/2019
(800)
–
–
– (800) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
791 1.113
Outros resultados abrangentes
–
– Redução de capital
–
–
–
904 904 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
904 715 Lucro líquido do exercício
(322) 258
Reserva Legal
– 45
–
(45)
–
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Dividendos Minímos Obrigatórios
–
–
–
(215) (215)
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão Dividendos Adicionais
–
– (171)
(644) (815)
Thomas Daniel Conway – Diretor
à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Saldos em 31/12/2020
12.406 57
–
– 12.463
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 23.199.556/0001-54
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
Ativo
2020 2019
2020 2019
Circulante
730
499 Receita operacional líquida
2.352 2.085 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 642 339
Caixa e equivalentes de caixa
484
395 Custo de Operação
(1.008) (1.019) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
40
61 Lucro bruto
1.344 1.066 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
4
32 Despesas operacionais
Depreciação e amortização
275 267
Tributos a Recuperar
18
7 Despesa com ocupação
(31)
(42) Provisão para participação nos Lucros
44 61
Despesas Antecipadas
4
4 Despesa com pessoal
(240) (259) Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa
79 74
Valores a receber de partes relacionadas
180
– Despesas gerais e administrativas
(340) (360) Variações nas contas de ativo e passivo
Não circulante
17.496 17.644 Depreciação e amortização
(1)
(10) Contas a receber
(59)
(107)
Imobilizado
384
303
Despesas tributárias
(19)
(1) Créditos Diversos
28
(28)
Propriedade para investimentos
17.112 17.341
(79)
(74) Valores a receber de partes relacionadas
(180) –
Total do ativo
18.226 18.143 Outras despesas
634
320 Tributos a Recuperar
(11) –
Passivo
2020 2019 Lucro operacional antes do resultado financeiro
8
19 Despesas Antecipadas
– (4)
Circulante
593
371 Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
50
51 Fornecedores
63 (39)
Fornecedores
210
146
Despesas financeiras
(42)
(32) Valores a pagar para partes relacionadas
40 (142)
Valores a pagar para partes relacionadas
133
93
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL
642
339 Obrigações tributárias
17 6
Obrigações tributárias
33
16
Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(294) (297) Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(48) (38)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
70
74
Lucro dos exercícios
348
42 Adiantamento de clientes
2 (3)
Adiantamento de clientes
44
42
Outras contas a pagar
13 –
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Dividendos a pagar
90
–
905 386
Capital Reserva Prejuízos Patrimônio Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Outras contas a pagar
13
–
social Legal acumulados
líquido Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Não circulante
1.125
831
Adições de imobilizado
(125) (100)
Saldos
em
31/12/2018
18.956
–
(2.057)
16.899
Impostos diferidos
1.125
831
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(125) (100)
–
–
42
42
Patrimônio líquido
16.508 16.941 Lucro líquido do exercício
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
18.956
–
(2.015)
16.941 Distribuição de Dividendos
Capital social
16.491 18.956 Saldos em 31/12/2019
(241) –
Reserva Legal
17
– Redução de capital
(2.465)
–
2.015
(450) Redução de Capital
(450) –
Prejuizos acumulados
– (2.015) Lucro líquido do exercício
–
–
348
348 Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento (691) –
Total do passivo e patrimônio líquido
18.226 18.143 Reserva Legal
–
17
(17)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
89 286
Demonstrações do Resultado Abrangente
Dividendos Minímos Obrigatórios –
–
(83)
(83) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
395 109
2020 2019 Dividendos Obrigatórios
–
–
(248)
(248) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
484 395
Lucro dos exercícios
348
42 Saldos em 31/12/2020
16.491
17
–
16.508 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
89 286
Outros resultados abrangentes
–
–
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
348
42
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Leopoldina Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.756.461/0001-54
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Ativo
2020 2019 Passivo
2020 2019
2020 2019
Circulante
1.005
726 Circulante
870
336 Lucro antes do imposto de renda e da CSLL
2.052 1.891
Caixa e equivalentes de caixa
922
609 Fornecedores
43
26 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
23
52 Valores a pagar para partes relacionadas
140
60 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
10
17 Obrigações tributárias
144
58 Depreciação e amortização
335 331
Tributos a Recuperar
46
44 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
75
70
Provisão para participação nos Lucros
47
61
Valores a receber de partes relacionadas
1
1 Adiantamento de clientes
60
61
Despesas Antecipadas
3
3 Dividendos a pagar
408
61 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 16 (65)
Não circulante
19.399 19.682 Não circulante
1.204 1.204 Variações nas contas de ativo e passivo
Contas
a
receber
13
75
Imobilizado
857
955 Impostos diferidos
1.204 1.204
6 (2)
Propriedade para investimentos
18.542 18.727 Patrimônio líquido
18.330 18.868 Créditos Diversos
(2) (11)
Total do ativo
20.404 20.408 Capital social
18.235 18.685 Tributos a Recuperar
95
12 Despesas Antecipadas
– (3)
Demonstrações do Resultado
2020 2019 Reserva Legal
–
171 Fornecedores
17 (21)
Receita operacional líquida
3.423 3.176 Reserva de Lucros
Total do passivo e patrimônio líquido
20.404 20.408 Valores a pagar para partes relacionadas
80 (54)
Custo de Operação
(759) (774)
Demonstrações
das
(298) (232)
Reserva Lucro/Pre- Patri- Obrigações tributárias
Lucro bruto
2.664 2.402
Mutações
do
Patrimônio
Obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias
(42)
(49)
Capital Reserva Reserva juízos acu- mônio
Despesas operacionais
Líquido
(1)
32
social Legal de Lucros mulados líquido Adiantamento de clientes
Despesa com ocupação
(31)
(42)
–
–
(2.712) 20.127 Caixa líquido consumido das atividades operacionais 2.223 1.952
Despesa com pessoal
(262) (279) Saldos em 31/12/2018 22.839
(4.154)
–
–
1.554 (2.600) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Despesas gerais e administrativas
(324) (335) Redução de capital
–
–
–
1.402 1.402 Adições de imobilizado
(50) (76)
Depreciação e amortização
(1)
(10) Lucro líquido do exercício
Reserva
Legal
–
12
–
(12)
–
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(50) (76)
Despesas tributárias
(15)
(2)
–
–
(61) (61) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Outras receitas/despesas
(20)
65 Dividendos Minímos Obrigatórios–
Reserva de Lucro
–
–
171
(171)
– Redução de Capital
(450) (2.600)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
2.011 1.799 Saldos em 31/12/2019 18.685
12
171
– 18.868
(1.410)
–
Resultado financeiro líquido
41
92 Redução de capital
(450)
–
–
– (450) Distribuição de Dividendos
Receitas financeiras
70
151 Lucro líquido do exercício
–
–
–
1.669 1.669 Caixa líquido proveniente das atividades financiamento (1.860) (2.600)
313 (724)
Despesas financeiras
(29)
(59) Reserva Legal
–
83
–
(83)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL
2.052 1.891 Dividendos Minímos Obrigatórios–
609 1.333
–
–
(396) (396) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
Impostos IRPJ e CSLL diferidos
– (259) Dividendos Adicionais
922 609
–
–
(171)
(1.189) (1.360) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
Impostos IRPJ e CSLL
(383) (230) Saldos em 31/12/2020 18.235
313 (724)
95
–
– 18.330 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Lucro dos exercícios
1.669 1.402
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
Demonstrações do Resultado Abrangente
2020 2019
Lucro dos exercícios
Total dos resultados abrangentes dos exercícios

1.669
1.669

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do
Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

1.402
1.402

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar
www.donhaleiloes.com
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5T117786 Recortado 5Z103699 Normal 6B024598 Recortado 6T066308 Normal 7B261352 Recortado 7B272899 Recortado 7J797732 Normal 7M300093 Normal 7R056840 Recortado 7T062011 Normal 81039439 Normal
81047167 Normal 8B196844 Normal 8B512101 Normal 8G561982 Normal 8R015032 Recortado 8Z220164 Normal 8Z226573 Normal 97141065 Normal 9A396323 Normal 9C187790 Normal 9M101316 Normal
9P008009 Normal A1509448 Normal A5070550 Normal A5440822 Recortado AB523807 Recortado AB733630 Normal AG507267 Normal AJ415600 Normal AR110192 Recortado AR160002 Normal AR179914
Normal AT051706 Normal AT100534 Normal AZ210782 Normal B2053534 Normal BA542408 Normal BAT03171 Recortado BB003823 Normal BB028743 Normal BB069729 Normal BB189884 Normal BB303249 Normal
BB574693 Normal BL519889 Normal BP024431 Normal BR159452 Normal BT244581 Normal BW538346 Normal BZ118417 Recortado C4008042 Recortado C4012638 Recortado C8228274 Normal CB342891 Normal
CF015258 Normal CG058994 Normal CHN02403 Normal CL230392 Recortado CL230419 Normal CP070239 Normal CR548236 Normal CT031302 Normal CU005016 Normal CU343384 Normal D0010156 Recortado
D4014670 Normal D4182037 Normal D5023481 Normal D7564338 Recortado D7663480 Normal DA689619 Normal DB245803 Normal DC118006 Recortado DC416272 Recortado DCC51557 Normal DD687658
Normal DG102443 Normal DG171022 Recortado DJ418768 Normal DM018575 Normal DP040584 Normal DP147173 Normal DU491178 Normal E0002546 Normal E0572721 Normal E2025906 Recortado E2248020
Recortado E4153311 Normal E5041551 Normal E5044289 Normal EA013225 Normal EB193574 Normal EBS64503 Normal ED055283 Normal EE400676 Normal EG502699 Normal EJ331173 Recortado EP020672
Normal EP178671 Normal EP203424 Normal ER047198 Normal ER052802 Normal EW410941 Recortado EZ102953 Recortado F4A07471 Normal F4A08445 Normal F5066659 Recortado F6528166 Normal F7875020
Normal F8189181 Recortado F8219078 Normal FC423534 Normal FH400500 Normal FJ259339 Normal FJ292115 Normal FJ355031 Normal FJ531742 Normal FJ871605 Normal FP049277 Normal FP056343 Normal
FP079689 Normal FP326446 Recortado FP369261 Normal G2104908 Recortado G2272091 Normal G3298363 Recortado G4001733 Normal G4A32105 Normal G9038003 Normal GB079705 Normal GB096011 Normal
GG106249 Normal GGZ79389 Normal GJ929614 Normal GK040786 Normal GP619423 Normal GT043367 Normal GZ233632 Normal H7611205 Normal H8637107 Normal HB039773 Normal HB042361 Recortado
HJ555242 Normal HK122358 Normal hk852606 Normal HL465235 Normal HP120170 Normal HT085763 Normal HZ123046 Normal JA029864 Normal JE849268 Normal JG220967 Recortado JG221430 Recortado
JJ189897 Normal JJ808674 Normal JP016421 Normal JP019566 Recortado JP098480 Recortado JR149894 Normal JT509684 Normal JY507957 Normal JZJ23313 Normal K0003858 Normal KB169641 Recortado
KB209214 Normal KB238103 Normal KB240866 Normal KS529474 Normal KY200588 Normal KZ217474 Normal L0882353 Normal L1120083 Recortado L2197242 Normal L5031114 Normal L8476391 Normal
LB151050 Normal LB185116 Normal LB204279 Normal LG211886 Normal LG292161 Recortado LJ125518 Normal LM058554 Normal LM060482 Normal LM063771 Normal LP008842 Normal LY343481 Normal
LY374282 Normal LY636906 Normal LY669675 Recortado LYJ93832 Normal M4A95110 Normal MJ386614 Normal MR004590 Normal MT012354 Normal T5800731 Recortado TT147281 Recortado VB007871
Recortado W6325591 Recortado
CONDIÇÕES: OSBENS SERÃOVENDIDOSNOESTADOEMQUESEENCONTRAMESEMGARANTIA.DEBITOSDE IPVA,MULTASDETRÂNSITOOUDEAVERBAÇÃO QUEPORVENTURARECAIAM SOBREOBEM,
FICARÃOACARGODOARREMATANTE,CORRENDO TAMBÉM PORSUACONTAEMRISCOARETIRADADOSBENS.NOATODAARREMATAÇÃO OARREMATANTE OBRIGA-SEAACATAR DEFORMADEFINITIVAE
IRRECORRIVELASNORMASEDEMAISCONDIÇÕESDEAQUISIÇÃOESTABELECIDASNOCATALOGODESTRIBUIDONOLEILÃO.MIGUELDONHAJR–LEIOEIROOFICIAL–JUCEPAR14/256L.IMAGENSMERAMENTE
ILUSTRATIVAS.RUAPEDROZANETTI,230– COLOMBO –PR– TEL:113651-8800
(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

REC SS Morumbi Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.839.396/0001-35
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
2020 2019
2020
2019
Ativo
3.722 3.019 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
1.364 843
Circulante
1.165
564 Receita operacional líquida
(1.269) (1.382) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
1.018
383 Custo de Operação
2.453 1.637 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Contas a receber
93
81 Lucro bruto
Depreciação e amortização
483 477
Créditos diversos
21
70 Despesas operacionais
(31)
(42) Provisão para participação nos Lucros
84
61
Tributos a Recuperar
25
23 Despesa com ocupação
(357) (342) Provisão de perda estimada de crédito de liquidação
Despesas Antecipadas
2
2 Despesa com pessoal
(527) (407) duvidosa
172
52
Valores a receber de partes relacionadas
6
5 Despesas gerais e administrativas
Depreciação
e
amortização
(1)
(10)
Variações
nas
contas
de
ativo
e
passivo
Não circulante
27.634 28.025
Despesas tributárias
(15)
(2) Contas a receber
(184) (52)
Imobilizado
359
317
Outras despesas
(180)
(52)
Créditos Diversos
49 (39)
Propriedade para investimentos
27.275 27.708 Lucro operacional antes do resultado financeiro
1.342
782
(1)
(3)
Total do ativo
28.799 28.589 Resultado financeiro líquido
22
61 Valores a receber de partes relacionadas
(2)
(8)
2020
2019 Receitas financeiras
Passivo
75
113 Tributos a Recuperar
–
(2)
Circulante
524
321 Despesas financeiras
(53)
(52) Despesas Antecipadas
Fornecedores
12
9
Fornecedores
65
53 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
1.364
843
79 (38)
Valores a pagar para partes relacionadas
179
99 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(561) (561) Valores a pagar para partes relacionadas
13
4
Obrigações tributárias
36
23 Lucro dos exercícios
803
282 Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(67) (67)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
94
76
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Adiantamento de clientes
(4)
15
Adiantamento de clientes
66
70
Reserva
Lucro/ PatriCaixa líquido consumido das atividades operacionais 1.998 1.252
Dividendos a pagar
84
–
Capital Reserva Prejuízos mônio
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Não circulante
2.303 1.744
social Legal acumulados líquido
Adições de imobilizado
(92) (67)
Impostos diferidos
2.303 1.744
Saldos em 31/12/2018
30.674
–
(3.132) 27.542
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(92) (67)
Patrimônio líquido
25.972 26.524
Redução de capital
(4.089)
–
2.789 (1.300) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capital social
25.935 26.585
–
–
282
282 Distribuição de Dividendos
(621)
–
Reserva Legal
37
– Lucro líquido do exercício
26.585
–
(61) 26.524 Redução de Capital
(650) (1.300)
Prejuízos acumulados
–
(61) Saldos em 31/12/2019
(650)
–
– (650) Caixa líquido proveniente das atividades de
Total do passivo e patrimônio líquido
28.799 28.589 Redução de capital
Lucro líquido do exercício
–
–
803
803 financiamento
(1.271) (1.300)
Demonstrações do Resultado Abrangente
–
37
(37)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
635 (115)
2020 2019 Reserva Legal
–
–
(176) (176) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
383 498
Lucros dos exercícios
803
282 Dividendos Minímos Obrigatórios
–
–
(529) (529) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
1.018 383
Outros resultados abrangentes
–
– Dividendos Adicionais
25.935
37
– 25.972 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
635 (115)
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
803
282 Saldos em 31/12/2020
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do
Thiago Augusto Cordeiro
Thomas Daniel Conway
Adriana Ruiz Alcazar
Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Diretor
Diretor
Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

REC SS Sabará Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 20.684.154/0001-57
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019 Passivo
2020 2019
2020 2019
780
907 Circulante
416
209 Lucro antes do imposto de renda e da CSLL
557 378
609
765 Fornecedores
30
22 Fluxos de caixa das atividades operacionais
32
37 Valores a pagar para partes relacionadas
136
70 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
34
87 Obrigações tributárias
18
16 Depreciação e amortização
202 200
102
15 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
68
74 Provisão para participação nos Lucros
42 61
2
2 Adiantamento de clientes
26
27 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa
63 (15)
1
1 Dividendos a pagar
138
–
Variações nas contas de ativo e passivo
10.010 10.179 Não circulante
838
659
(58) 37
184
181 Impostos diferidos
838
659 Contas a receber
53 (40)
9.826 9.998 Patrimônio líquido
9.536 10.218 Créditos Diversos
– 3
10.790 11.086 Capital social
9.518 11.686 Valores a receber de partes relacionadas
(87) (4)
18
– Tributos a Recuperar
2020 2019 Reserva Legal
– (1)
– (1.468) Despesas Antecipadas
1.822 1.696 Prejuízos acumulados
8 (1)
Total do passivo e patrimônio líquido
10.790 11.086 Fornecedores
(611) (708)
Valores a pagar para partes relacionadas
66 (36)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
1.211
988
Obrigações tributárias
(9) 2
Capital Reserva
Prejuízos Patrimônio
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(48) (45)
social
Legal acumulados
líquido
(31)
(46)
Adiantamento de clientes
(1) - 3
–
(1.667)
10.019 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
(236) (255) Saldos em 31/12/2018 11.686
788 536
(303) (329) Redução de capital
–
–
–
– Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(1)
(10) Lucro líquido do exercício
–
–
199
199 Adições de imobilizado
(33) (44)
(4)
(1) Saldos em 31/12/2019 11.686
(33) (44)
–
(1.468)
10.218 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(104)
10 Redução de capital
(2.168)
–
1.468
(700) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
532
357
(700)
–
–
367
367 Redução de Capital
25
21 Lucro líquido do exercício
Distribuição de Dividendos
(211) –
–
18
(18)
–
60
52 Reserva Legal
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento (911) –
(35)
(31) Dividendos Minímos
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
(156) 492
–
–
(87)
(87) Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
557
378 Obrigatórios
765 273
(179) (179) Dividendos Adicionais
–
–
(262)
(262) Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
609 765
(11)
– Saldos em 31/12/2020
(156) 492
9.518
18
–
9.536 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
367
199
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
2020 2019
367
199
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
367
199
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Créditos diversos
Tributos a Recuperar
Valores a receber de partes relacionadas
Despesas Antecipadas
Não circulante
Imobilizado
Propriedade para investimentos
Total do ativo
Demonstrações do Resultado
Receita operacional líquida
Custo de Operação
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesa com ocupação
Despesa com pessoal
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas tributárias
Outras receitas/despesas
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL
Impostos IRPJ e CSLL diferidos
Impostos IRPJ e CSLL correntes
Lucro dos exercícios
Demonstrações do Resultado Abrangente
Lucro dos exercícios
Total dos resultados abrangentes dos exercícios

TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021

Agrostahl S.A. Indústria e Comércio.

LAM Vias Participações e Concessões S.A. - CNPJ/MF nº 29.206.383/0001-30
NIRE nº 35.300.511.000 - Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da LAM Vias Participações e Concessões S.A. (“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222,
Bloco B, 4º andar, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, os documentos referidos
no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020. São Paulo/SP, 12 de abril de 2021. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Diretor-Presidente.

CNPJ/MF 45.493.772/0001-40
Assembleia Geral Ordinária - Anúncio
A Diretoria da Agrostahl S.A. Indústria e Comércio anuncia que as
Demonstrações Financeiras do ano de 2020 e eventual Relatório da
Administração se encontram à disposição dos acionistas na sede da
empresa Localizada na Rodovia Raposo Tavares KM 67.

Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/315L - Jucepar
www.donhaleiloes.com

229 veículos

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E
VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

11 3651-8800

ONLINE

LEILÃO dia 13/04/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 15:00hs

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
COLISÃO: 2 206: 2003 2004 2003 2004 4 207: 2012 2013 2012 2013 2010 2011 3 208: 2018 2019 2017 2014 307 2008 308 2013 2014 390 DUKE 2020 408 SEDAN 2011 2012 5008 2018 2019
A4 2010 ACCELO 2013 AGILE 2013 2014 AMAROK 2013 2014 ARGO 2018 ASTRA SEDAN 2008 2009 2 ASX: 2014 2011 2012 BIZ 125 2005 2006 BONGO 2015 2016 BRUTALE 2012 2 C 100:
2005 2005 2 C3: 2012 2014 2015 C3 AIRCROSS 2013 2014 C3 PICASSO 2014 2015 C4 2012 2013 C4 LOUNGE 2018 2019 C4 PALLAS 2007 2008 CAPTUR 2018 2019 CB 300 2011 CBR 600F 2013 6
CELTA: 2009 2010 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2009 2003 2004 CG 125 2014 3 CG 150: 2006 2005 2004 2 CG 160: 2019 2018 2019 CLASSIC 2004 2005 3 CLIO: 2014 2015 2003 2004
2007 3 COBALT: 2018 2019 2012 2013 2014 COMPASS 2013 2 COROLLA: 2005 2006 2009 2010 2 CORSA: 2011 2012 1994 1995 2 CR-V: 2010 2013 2014 DIAVEL 2013 2 DUCATO: 2019 2020
2014 DUSTER 2015 3 ECOSPORT: 2013 2014 2013 2013 2014 ELANTRA2012 2013 2 ESCORT: 1996 1997 1999 2000 2 ETIOS: 2017 2018 2013 9 FIESTA: 2003 2004 2010 2011 2015 2011 1996
2013 2014 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2 FIORINO FURGAO: 2013 2008 3 FIT: 2014 2008 2009 2010 2 FLUENCE: 2011 2011 2012 5 FOCUS: 2015 2016 2005 2013 2014 2001 2003 5
FOX: 2019 2020 2015 2012 2013 2009 2010 2018 2019 2 FUSION: 2006 2007 2013 16 GOL: 2006 2014 2015 2003 2016 2017 2011 2012 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2002 1996 2002
2003 2008 2009 2016 2017 2012 2013 2012 2013 2008 GOLF 2013 2014 GRAND CHEROKEE 2014 2015 2 GRAND SIENA: 2013 2014 2015 2016 2 HB20: 2017 2013 2014 2 HILUX: 2012 2013
2009 2010 2 I30: 2010 2011 2011 2012 JETTA 2016 4 KA: 2014 2015 2017 2018 2017 2018 2018 KADETT 1997 KICKS 2016 2017 2 L200: 2014 2015 2016 2017 2 LOGAN: 2016 2017 2018 2019
3 MEGANE: 2007 2008 2012 2013 2011 2012 2 MERIVA: 2010 2011 2012 MONTANA 2013 NINJA 300 2014 5 ONIX: 2018 2019 2018 2016 2017 2019 2020 2018 2019 2 PALIO: 2014 2015
2001 PASSAT 2008 2 PICANTO: 2010 2011 2010 2011 3 POLO: 2014 2004 2005 2007 2008 3 PRISMA: 2018 2019 2012 2007 2008 PUNTO 2010 2011 R 1250 2020 RANGER 2000 5 SANDERO:
2010 2014 2014 2017 2017 2 SANTA FE: 2014 2015 2008 SANTANA 1989 1990 2 SAVEIRO: 2017 2018 2019 5 SPACEFOX: 2010 2011 2013 2014 2009 2010 2010 2011 SPIN 2018 2019
SPORTAGE 2015 2016 4 STRADA: 2008 2007 2019 2020 2016 SX4 2011 2012 T-CROSS 2019 2020 2 TIIDA: 2010 2011 2010 2011 2 TUCSON: 2009 2010 2009 2010 6 UNO: 2009 2010 2012 2013
1995 1996 1990 2008 2009 2013 5 UP: 2014 2015 2017 2018 2016 2016 2017 2017 2018 VECTRA 2009 2010 VERONA 1995 V-STROM 2016 2017 XT 660R 2011 2012 XTERRA 2005 2006
ROUBO/FURTO: GOL 2012 2013 COROLLA2006 2007
Nº dos Chassis: 14198065 Recortado 1B178794 Normal 1G159366 Normal 1L286589 Normal 22328250 Normal 2T169454 Normal 32285152 Normal 3B188506 Normal 48567087 Normal 4c238643 Normal
4C302160 Normal 53570754 Recortado 54028351 Recortado54102045 Recortado 58596396 Normal 58602981 Normal 5B010193 Normal 5B022085 Normal 5B026362 Normal 5G104671 Recortado 5Z110896
Normal 62669967 Normal 62703634 Normal 68537150 Normal 6B122714 Normal 6B173823 Normal72902866 Normal 72984658 Normal 73060996 Normal 78661909 Normal 7B187328 Normal 7R011342
Recortado 84227319 Normal 85196574 Normal 8B045507 Normal 8B189280 Normal 8B252537 Normal 8B506448 Normal 8B527199 Normal 8G562825 Normal 96253944 Normal 9B030904 Normal
9B033942 Normal 9B118094 Normal 9B259065 Normal 9J006652 Normal 9J215182 Normal 9J258984 Normal 9R008914 Recortado A3511591 Normal A4013107 Normal A6257959 Normal AA044047
Normal AB161586 Normal AB279087 Normal AC214198 Normal AC229160 Normal AG163427 Normal AJ516242 Normal AL419420 Normal AL452684 Normal AP029560 Normal AR147833 Normal
AT140934 Normal au232045 Normal B8906745 Normal BB291363 Normal BG001969 Normal BM009505 Normal bp012124 Normal BR149323 Normal BR220007 Normal BR250400 Normal BR276943
Normal BR536323 Recortado BS573576 Normal BU110089 Normal BZ105580 Normal C0044070Recortado C5205305 Recortado C5811730 Normal C8815179 Normal CB304520 Normal CB561984 Normal
CBA50820 Normal CG507967 Normal CJ268278 Normal CL146922 Normal CL860036 Normal CM116090 Normal CR539120 Normal CS547391 Normal CT084494 Normal CZ102201 Normal CZ220541
Normal D0405320 Normal D1400572 Normal D2095450 Normal D6053475 Normal D6837630 Normal D7564296 Normal D7725287 Normal DB263514 Normal DB517232 Normal DB527894 Normal
DBS17072 Normal DC430305 Normal DG002552 Normal DG048579 Normal dg049757 Normal DG205528 Normal DG519125 Normal DJ289250 Normal DJ693762 Normal DP504046 Normal DR352268
Normal DZ201480 Normal E0009803 Normal E2250205 Normal E3175118 Normal E4117555 NormalE5462460 Normal E5913654 Normal EB021012 Normal EB060346 Normal EB238365 Normal EB666195
Normal EE095543 NormalEG008920 Normal EG017684 Normal EG326196 Normal EG364369 NormalEJ729094 Normal EJ832536 Normalej987666 Normal EL206222 Normal ER023871 Recortado ER209150
Normal ER369578 Normal F1569397 Normal F9024311 Normal FB533935 Normal fb763606 NormalFB810349 Normal FG230999 NormalFG293466 Normal FL245524 AvariadoFP488382 Normal FT555583
Normal FZ107392 Normal G0293513 Recortado G1339857 Normal G7551268 Normal G8292084 Normal GL189901 Normal GL894204 Normal GM127670 Normal GR003758 Normal GR044764 Normal
GR128350 NormalGT037648 Normal GT055906 Normal GY201836 Normal H0088892 Normal H0785223 Normal HB017466 Normal HB519249 Recortado HBL27756 Recortado HJ351680 Normal HJ776453
Normal HL249179 Normal HT527274 Normal HT530931 NormalJ8156419 Normal J8674046 Normal JB280201 Normal JC153811 Recortado JJ012528 Normal JP019496 Normal JP069869 Normal jp076081
Normal JP859018 Normal JR004209 Normal JT009145 Recortado JY556808 Normal K2071963 Normal K3435819 Recortado k4027835 Normal K8035545 Normal K8312276 Normal KB167523 Normal
KJ662821 Normal KJ917485 Normal KL530698 Normal KN767599 Normal KR127598 NormalKY315598 Normal KY319019 Recortado L1155916 Normal L2000730 NormalLB227404 Recortado LB535766
Normal LK309675Normal LP056828 Normal LR107737Normal MB188097 Normal MP021289Normal MP216649 Normal NB269620 Recortado R5351574 Recortado RT009078 Recortado RT013597 Recortado
S9139826 Recortado SP012201 Recortado ST043151 Recortado VC722065 Recortado VT084289 Recortado WE450562 Recortado YP113507 Recortado
CONDIÇÕES:OSBENS SERÃOVENDIDOSNOESTADOEMQUESEENCONTRAMESEMGARANTIA.DEBITOSDE IPVA,MULTASDETRÂNSITOOUDEAVERBAÇÃO QUEPORVENTURARECAIAM SOBREOBEM,
FICARÃOACARGODOARREMATANTE,CORRENDO TAMBÉM PORSUACONTAEMRISCOARETIRADADOSBENS.NOATODAARREMATAÇÃO OARREMATANTE OBRIGA-SEAACATAR DEFORMADEFINITIVAE
IRRECORRIVELASNORMASEDEMAISCONDIÇÕESDEAQUISIÇÃOESTABELECIDASNOCATALOGODESTRIBUIDONOLEILÃO.MIGUELDONHAJR–LEIOEIROOFICIAL–JUCEPAR14/256L.IMAGENSMERAMENTE
ILUSTRATIVAS.RUAPEDROZANETTI,230– COLOMBO –PR–TEL:113651-8800
(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125324-13.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) REAK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA., CNPJ 10.928.126/0001-84, com
endereço à Rua Moacir de Almeida,54,Agua Rasa,CEP 03179-130, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Ag Capital A Consultoria e Assessoria Empresarial Ss, ajuizou ação comum,
para cobrança de R$ 430.930,15 (dezembro/2019), referente às notas fiscais 4458 e 4579, atualizado e acrescido
das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de
citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeandose curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[13,14]
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1030988-22.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jose Augusto Gomes de Freitas e Aurora de Jesus Freitas, Alberto Carlos Andrade e Maria da
Natividade Fernandes Andrade, Sonda Participaçoes, Assessoria e Consultoria Ltda e Maria Candida Praun da Silva, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mauro Bernardo e
Cecília Aparecida Taveira Bernardo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na
Rua Coronel Jordão, nº 282, Vila Guilherme, CEP 02075-030, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 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. [13,14]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0013359-13.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Adrenax
Participações e Investimentos Ltda CNPJ 08.977.941/0001-91, que Thomas Francisco Silva Maiani requereu o cumprimento da
sentença,para receber a quantia de R$52.200,93 (fev/2020). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais,
sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de
15 dias para que,independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art.525 do CPC). Será o edital,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2021. [13,14]

ADRIELE MACEDO DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (12/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE WELVES
DA SILVA E DE ELISANGELA SILVA DE MACEDO. MAYARA CRISTINA LEVIS DE SOUZA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICADE INFORMÁTICA, NASCIDA EM PRESIDENTE PRUDENTE,
SPNO DIA (07/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE LUIZ
BRAZ DE SOUZA E DE MARCIA CRISTINA LEVIS DE SOUZA.

RENILSON DE OLIVEIRA BORGES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EDUCADOR FISICO,
NASCIDO EM BRASILIA, DF NO DIA (09/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE WILSON BORGES DA SILVA E DE RITA DE CÁSSIASILVA OLIVEIRA. DAIANE ALINE DA
FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO
DIA (26/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EUNICE PEREIRADA
FONSECA.

JONATHAN DASILVAALVES, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (29/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
RICARDO DE ARAUJO ALVES E DE MARIA APARECIDA DASILVA. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (06/
02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS SERGIO COELHO DE
OLIVEIRAE DE SILVIAALVES DEALMEIDA.

LUCAS CAMPANHA PICCOLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUDITOR INTERNO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ PICCOLO E DE ZILDA CAMPANHA PICCOLO. THAIS ANDRADE DIAS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/12/1988),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VAGNER ALBERTO DIAS E DE SONIA
REGINA COUTO ANDRADE DIAS.

ANTONIO JUNHO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE PESQUISA
CLINICA, NASCIDO EM FLORIANO, PI NO DIA (09/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO ALEXANDRE DE SILVA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA.
MAURO CAIMMY DIAS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE
ANDAR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (21/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JORGE EMIDIO DOS SANTOS E DE EDILEUSA MARIA DIAS.

DOUGLAS ARIEL NOGUEIRA MAYER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
OPERAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE BARBARA ANDRESSA NOGUEIRA MAYER. THAÍS GONÇALVES
CARDOSO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM PRAIA GRANDE, SP
NO DIA (14/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADAEM OSASCO, SP, FILHADE HELIO CARDOSO E
DE DIRCE GONÇALVES CARDOSO.

JOSÉ SEVERINO DASILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM MAJOR ISIDORO, AL NO DIA (22/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE SEVERINO DOS SANTOS ANDRADE E DE CREUZA DA SILVA SANTOS. LAURENI DE
SOUZA OLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM IBITIARA, BA NO DIA (30/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA E DE ADEILDA SOUZA DE OLIVEIRA.

SAULO LIMA VIDEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE DADOS, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (16/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SERGIO PAULO VIDEIRA E DE SUELI DE LIMA VIDEIRA. CYNTHIA SUZELLE MATOS MARTINS,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE VENDAS, NASCIDAEM GUANAMBI, BA
NO DIA (06/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE ISAULINO MARTINS
RODRIGUES E DE VALDIMIRA MATOS MARTINS.

SANDRO SILAS DANTAS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR
AMBULANTE, NASCIDO EM ASSÚ, RN NO DIA (07/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA E DE CIMAR DANTAS DE OLIVEIRA. ANA
PAULASANTOS FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOATENDENTE DE LOJA, NASCIDA
EM NATAL, RN NO DIA (14/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ISRAEL BARBOSA FERREIRA E DE TEREZA DOS SANTOS.

TIAGO FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (16/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAUDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS E DE MARIA LUCIA PEREIRA.
LUCIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM ITUBERÁ, BA NO DIA (17/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
PEDRO AMBROSIO E DE MARIA SÃO PEDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

RAPHAEL ZANELLA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SPNO DIA(31/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE GIACOMO
ZANELLA E DE CECILIA RODRIGUES ZANELLA. JOYCE BRASILIANO DA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/
1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LINDALVA BRASILIANO DE
OLIVEIRA.

ANDRÉ BARIONI GONÇALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOANALISTA DE LABORATORIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ADAILTO GONÇALVES E DE CLAUDIA CONDE BARIONI GONÇALVES. ISABELANEVES
MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE MARKETING, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (08/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ APARECIDO MACHADO E DE MARIA EDUVIRGE NEVES MACHADO.

PIERREALEXANDREANTONIO DE PADUA LIMA COSTA, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO
VIGILANTE, NASCIDO EM PIANCÓ, PB NO DIA (25/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PEDRO TIBURTINO DA COSTA E DE ANTONIA MARIA RUFINO DE LIMA.
MARQUILANE DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM JOAQUIM
GOMES, AL NO DIA(01/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
CICERO DASILVA E DE SILVANA JOSÉ DASILVA.

EDENILSON SANTOS DA CRUZ, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO
EM LAGARTO, SE NO DIA(11/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDIMILSON FILOMENO DA CRUZ E DE GINALVA DE SANTANA SANTOS. KETLYN VIEIRASANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (21/03/1995),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ZILDA VIEIRA SANTOS.
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
LUCAS DE PAULA RUFINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ ANTONIO RUFINO E DE JUSSARA DE PAULA RUFINO. ADRIELLY MAYKELLY
MENEZES CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM PINHEIRO, MA NO
DIA (17/10/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE UILMAR DE JESUS
MENEZES CRUZ.
EMMANUEL ROMANELLI DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO BANCARIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/11/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FREDERICO MENDONÇA DE OLIVEIRA E DE VERA TERESINHA ROMANELLI. NAYANY
TIEKO KATAYAMA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ESTILISTA, NASCIDA EM MARILIA, SP NO
DIA(02/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE YOSHIKAZU KATAYAMA
E DE HERCILIATERUKO HORITA KATAYAMA.
THIAGO LOPES ANTONIETE,ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO PROPAGANDISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE RONALDO JOSÉ ANTONIETE E DE MARGARETE PEREIRA LOPES ANTONIETE. EDUARDA DA
SILVA MACEDO SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOADMINISTRADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GENAZIO ANTONIO DE SOUSA E DE JOSANE DA SILVA MACEDO SOUSA.
TIAGO CAVALCANTE ZAMBOLIM, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE CONTAS
MEDICAS, NASCIDO EM RANCHARIA, SP NO DIA (01/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE LUIZ ZAMBOLIM E DE SELMACAVALCANTE ZAMBOLIM. RENATA
NASCIMENTO DA CRUZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CUIDADORA DE CRIANÇA,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(29/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ZENOR ALMEIDA DA CRUZ E DE GENILDA BEZERRA DO NASCIMENTO.
JÂNIO PEREIRA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM
IBIMIRIM, PE NO DIA(12/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ
PEREIRA DE SOUZA NET O E DE CICERA MARIA DE SOUZA. JANINE LIMA DE SOUZA, ESTADO
CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(03/
09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO LUCENA DE SOUZA
E DE GERCINA LIMA DE SOUZA.
JOSÉ JEAN DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PREPARADOR DE VEÍCULOS,
NASCIDO EM IBIMIRIM, PE NO DIA(06/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE GILDETE ROSA DASILVA. JACIANE LIMADE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM BELO JARDIM, PE NO DIA (23/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CICERO LUCENA DE SOUZA E DE GERCINA LIMA DE SOUZA.
BRUNO SIMÕES ZACARIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (27/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELTON SANTAFÉ ZACARIAS E DE VILMADOS SANTOS SIMÕES ZACARIAS.
GABRIELA PINHEIRO BONOMI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTILISTA, NASCIDAEM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
IVAN BONOMI E DE RENATA PINHEIRO BONOMI.
DIEGO SANTOS BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENTREGADOR, NASCIDO EM
ILHÉUS, BA NO DIA(13/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO
MARCOS VERISSIMO BARBOSA E DE CLARABATISTA SANTOS. KEYMILI PRISCILA MENDES DA
SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO DONA DE CASA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO
DIA (30/07/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE IZAIAS MENDES DA
SILVA E DE ADRIANA FERREIRA DASILVA.
RODOLFO FERREIRA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (06/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE SILÇO GONÇALVES DE ALMEIDA E DE DONATA FERREIRA DE ALMEIDA. LUIZA DE
PAULA FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA(20/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CARLOS
FERNANDES E DE ANA MARIA DE PAULA.
GUILHERME GONÇALVES SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GENIVALDO MOREIRA SANTOS E DE CLEIDE MARIAGONÇALVES SANTOS. JOYCE
LAIA GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOASSISTENTE DE SECRETÁRIA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (07/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO BATISTA GOMES E DE RITADE CASSIA LAIA GOMES.
KARLOS DANIEL DA SILVACRUZ, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PROMOTOR DE VENDAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/2002), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE DANIEL SILVADA CRUZ E DE KARLANUNES DA SILVA. LOHANE MARTINS DE OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIARADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA(17/05/2002), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JESUINO BATISTA
DE OLIVEIRA E DE GILMARA MARTINS FERNANDES.
RUBENS SOUZA VIEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM,
SÃO PAULO, SP NO DIA (01/10/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ CAETANO VIEIRAE DE DEFLORITE SOUZA VIEIRA. ROSENI FERMINO BARBOSA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR NO
DIA (23/04/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADÃO FERMINO
BARBOSA E DE NAIR CANDIDA DASILVA BARBOSA.
LUIZ GUSTAVO GRIMACIO DE MORAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
SAC, NASCIDO EM RIBEIRÃO PRETO, SPNO DIA (11/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LUIZ DE MORAES E DE LUIZAAPARECIDAGRIMACIO DE MORAES.
MARIA ROSELI DASILVA,ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORADE CAIXA, NASCIDA
EM JOÃO CAMARA, RN NO DIA (15/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHADE JOSE ANTONIO DA SILVA E DE MARIAAPARECIDA DASILVA.
MIGUEL DOMINGOS MORI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ HENRIQUE MORI E DE LENIMAR MARQUES. THÂMIRA MOTA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA VETERINÁRIA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(23/01/1989),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DEGECILIO DE OLIVEIRAMOTA
E DE EGLE DE LIMA MOTA.
ALEX NASCIMENTO ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SANITIZAÇÃO,
NASCIDO EM CAMPINA GRANDE, PB NO DIA (13/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MAURA NASCIMENTO CARDOSO. VANESSA MACHADO DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIARADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (03/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSE DOS SANTOS
E DE DORALICE BELISARIO MACHADO.

FABIO SIRIANI MARUSCHI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO QUIMICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (05/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE VAGUINER ANTONIO MARUSCHI E DE SONIA SIRIANI MARUSCHI. ALINE
FORNASARO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(11/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SIDNEYFORNASARO E DE SILVIA FERNANDES BARBOSAFORNASARO.
THIAGO FIGUEIREDO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA(06/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO
DE LOURDES FIGUEIREDO E DE MARIA CRISTINA NOGUEIRA FIGUEIREDO. JULIANA DEZEN
SCALON, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA(25/05/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EVANILDO SCALON
E DE EDNA DEZEN SCALON.
PHILIPP ADOLF SCHUDT, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (03/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DEACHIM PAUL HERBERT SCHUDTE DE REGINE MARGARETE SCHUDT. DALILAARAUJO MOTA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDAEM PATO DE MINAS, MG NO DIA(10/01/
1989), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE VALDELINO NOGUEIRADA MOTA
E DE LUSMARINA DE ARAUJO MOTA.
MARCUS VINICIUS SILVA DE SOUZA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PASTOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (18/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MILTON RIBEIRO DE SOUZAE DE RAIMUNDA NEIDE DA SILVA. CAMILA DE CASSIABARBOSA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(08/03/1999),
RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZALBERTO BARBOSAE DE ADRIANA
DE CASSIA FERREIRA DA CRUZ.
ROBERTO JESUS BORDINI DO AMARAL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MILITAR
APOSENTADO, NASCIDO EM PIRAPOZINHO, SP NO DIA(30/01/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO BORDINI DO AMARAL E DE MARIA MANOELA DE JESUS.
SIRIA CORDEIRO ASEN, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA EM
ANÁPOLIS, GO NO DIA (13/10/1962), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
NUNIR CAMILO ASEN E DE MARIA RAIMUNDA CORDEIRO ASEN.
GUILHERME MARINHO MENDES DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA
BANCÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDEMIR MARINHO DA CRUZ E DE CRISTINA MARIA MENDES DA
CRUZ. JOELIA OLIVEIRA MARQUES, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE TÉCNICA
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM ITAPIPOCA, CE NO DIA(29/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAQUIM MARQUES FILHO E DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
MARQUES.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1118341-71.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª
Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
a Francisco Moreira Nunes CPF 863.022.058-91 e Francisco Moreira Nunes ME CNPJ 09.235.468/0001-30,que Confecções Monte Sion Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança de R$4.127,64 (set/14), referente aos cheques 850492,
850488 e 850487. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, para que em 3 dias, a fluir do
prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em
15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de
1% ao mês; a intimação da conversão em penhora do arresto sobre os bloqueios de R$92,01, R$2026,01, R$508,26.
Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para opor embargos, independentemente de nova intimação. Não
havendo impugnação, o bloqueio será automaticamente convertido em penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2021.
[13,14]

HORACIO PATRICIO JIMENEZ OSORIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDO EM CHILE NO DIA(03/08/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HORACIO PATRICIO JIMENEZ ZUNIGA E DE FLORINDA DEL CARMEN OSORIO
VALENCIA. ANDRESA ALVES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
EMPREENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO DE OLIVEIRA E DE EVANI ALVES DE OLIVEIRA.
ERICK ANSELMO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR DE EVENTOS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO BENEDITO ALVES E DE ANA ANSELM0 DOS SANTOS ALVES. EDILANASILVA
DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDAEM PIRITIBA, BA NO
DIA (27/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARLI SILVA DOS
SANTOS.
RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AEROVIÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE LUIS CARLOS TEIXEIRA E DE SELMA COUTO DE ANDRADE TEIXEIRA. BIANCA BENÁ
THEODORO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (07/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE ILCO
THEODORO DE JESUS E DE SANDRA REGINA BENÁ THEODORO.
FABIANO BARBOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/02/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MANOEL BARBOSADA SILVAE DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA. KARINA OLIVEIRA
TIBURCIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (06/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE
ISMAEL PEREIRA TIBURCIO E DE ELZA LUQUES DE OLIVEIRA TIBURCIO.
RENAN DOS SANTOS VILAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE T.I, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA(23/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOELSON DANTAS VILAR E DE LINDACIR DOS SANTOS SILVA VILAR. JESSICA CAROLINE LUIZ
DUTRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/05/1994), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS DUTRA E DE ANDREIA CRISTINA LUIZ
DUTRA.
LEANDRO SANTOS GADIL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA(28/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE DOMINGOS CASTRO GRADIL E DE MARIA DAS DORES DE JESUS
SANTOS. NATHÁLIA ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NASCIDA EM JUNDIAÍ, SP NO DIA (03/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE IVANILDO TEIXEIRADA SILVAE DE MARIVALVA OLIVEIRAALVES.

JORLANDO DE SOUZA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM IEPE, SP NO DIA(03/06/1959), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE BENEDITO ONOFRE DE SOUZA E DE LAZARA LEME DOS SANTOS. DIRCE DE CARVALHO
PONTES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO
DIA (25/09/1961), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LINO PONTES E DE
MARIA BENEDITA DE CARVALHO.

DANILO DE SOUSA VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE
OPERAÇÕES, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO VIEIRA SOBRINHO E DE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE
SOUSA. GABRIELA VASCONCELLOS DE GODOY SOUZA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO
ANALISTA FINANCEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/03/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE RICARDO HENRIQUE DE GODOYSOUZA E DE SANDRA
APARECIDA DE VASCONCELLOS FERREIRA.

MOACIR MORENO JÚNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
CAMPINAS, SPNO DIA (12/03/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MOACIR MORENO E DE ADALI TORRE VAZ MORENO. MAÍRA DE OLIVEIRASARPI, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(25/02/1981), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ SARPI NETO E DE MARIA SILVIA CUNHA DE
OLIVEIRA SARPI.

LUCAS ANDREW BROWNE DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MAURICIO DIAS E DE ELIZABETH JANE BROWNE. NICOLE SAMANTADANTAS REIS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO , NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/05/1993),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE HERCULES DIAS DOS REIS E DE MARIA
DO SOCORRO DANTAS REIS.

JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
LIMPEZA, NASCIDO EM TOBIAS BARRETO, SE NO DIA (09/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE NIVALDO DE OLIVEIRA E DE JOSEILDES DOS SANTOS. GABRIELA
RODRIGUES DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM BELO
HORIZONTE, MG NO DIA (20/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM VITÓRIA, ES, FILHA DE
PAULO HENRIQUE DA CRUZ E DE VALDIRENE RODRIGUES FONTES.

RENAN TEIXEIRASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE TRAFEGO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE LOURIVAL CONCEIÇAO SILVA E DE CLEIDE LOPES TEIXEIRA. CAROLINAFERNANDES LIMA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, NASCIDA EM SANTO
ANDRE, SP NO DIA (02/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE WAGNER
OLIVEIRA LIMA E DE VERIDIANA DO NASCIMENTO FERNANDES.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

Jornal O DIA SP
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REC SS Genebra Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 28.880.364/0001-22
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
Ativo/Circulante
394
178
2020 2019 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
Caixa e equivalentes de caixa
314
128 Receita operacional líquida
1.401 477 Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
83
Contas a receber
40
18 Custo de Operação
(657) (643) Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
1
18 Custos com ocupação
(77) (114) Depreciação e amortização
248
Tributos a Recuperar
31
5 Custo com pessoal
(193) (198) Provisão para participação nos Lucros
74
Valores a receber de partes relacionadas
1
1 Custos gerais
(110) (103) Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 91
Despesas Antecipadas
7
8 Custo com depreciação e amortização
(247) (208) Variações nas contas de ativo e passivo
Não circulante
18.739 18.930 IPTU
(30) (20) Contas a receber
(113)
Imobilizado
199
168 Lucro/Prejuízo bruto
744 (166) Créditos Diversos
17
Propriedade para investimentos
18.540 18.762 Despesas operacionais: Despesa com ocupação
(31) (24) Valores a receber de partes relacionadas
–
Total do ativo
19.133 19.108 Despesa com pessoal
(249) (209) Tributos a Recuperar
(26)
2020 2019 Despesas gerais e administrativas
(291) (362) Despesas Antecipadas
1
Passivo/Circulante
284
340 Depreciação e amortização
(1) (6) Fornecedores
(18)
Fornecedores
31
49 Despesas tributárias
(7) (2) Valores a pagar para partes relacionadas
(60)
Valores a pagar para partes relacionadas
127
187 Outras despesas
(96) (9) Obrigações tributárias
6
Obrigações tributárias
23
17 Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 69 (778)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(55)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
77
57
Resultado financeiro líquido
14
7 Outras contas a pagar
(1)
Adiantamento de clientes
25
30
Receitas financeiras
33
16 Adiantamento de clientes
(5)
Outras contas a pagar
1
–
(19) (9) Caixa líquido consumido das atividades operacionais
242
Não circulante
139
39 Despesas financeiras
83 (771) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Impostos diferidos
139
39 Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social
(101) (39) Adições de imobilizado
(56)
Patrimônio líquido
18.710 18.729 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(18) (810) Adições de propriedade para investimento
–
Capital social
19.700 19.351 Prejuízo dos exercícios
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(56)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Adiantamentos para futuro aumento de capital
–
349
Capital Prejuízos
Patrimônio Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Prejuízos acumulados
(990) (971)
social acumulados AFAC
líquido Adiantamento para futuro aumento de capital
–
Total do passivo e patrimônio líquido
19.133 19.108
Saldos em 31/12/2018
8.401
(162) 9.500
17.739 Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento –
Demonstrações do Resultado Abrangente
10.950
–
–
10.950 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
186
2020 2019 Aumento de capital
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
128
Prejuízo dos exercícios
(18) (810) Adiantamentos para futuro
aumento
de
capital
–
–
(9.151)
(9.151)
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
314
Outros resultados abrangentes
–
–
–
(810)
–
(810) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
(18) (810) Prejuizo líquido do exercício
186
Saldos em 31/12/2019
19.351
(972) 349
18.728
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Aumento de capital
349
– (349)
–
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão Prejuízo líquido do exercício
Thomas Daniel Conway – Diretor
–
(18)
–
(18)
à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
Saldos em 31/12/2020
19.700
(990)
–
18.710

2019
(770)
208
41
9
(27)
(18)
(1)
(1)
7
(1.070)
161
14
(32)
–
30
(1.449)
(107)
(160)
(267)
1.799
1.799
83
45
128
83

CNPJ/MF nº 21.001.283/0001-66
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Ativo
2020 2019
2020 2019
2020 2019
Circulante
1.305 1.603 Receita operacional líquida
3.235 2.598 Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
1.515 1.003
Caixa e equivalentes de caixa
1.012 1.339 Custo de Operação
(971) (867) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
51
75 Lucro bruto
2.264 1.731 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
–
29 Despesas operacionais
Depreciação e amortização
276 273
Tributos a Recuperar
237
149 Despesa com ocupação
(31) (42) Provisão para participação nos Lucros
58
61
Valores a receber de partes relacionadas
3
3 Despesa com pessoal
(297) (297) Provisão de perda estimada de crédito de liquidação
Despesas Antecipadas
2
– Despesas gerais e administrativas
(373) (367) duvidosa
81
83
Outros ativos
8 Depreciação e amortização
(1) (10) Variações nas contas de ativo e passivo
Não circulante
16.441 16.676 Despesas tributárias
(5)
(2) Contas a receber
(58) (77)
Imobilizado
209
201 Outras despesas
(85) (90) Créditos Diversos
29 (25)
Propriedade para investimentos
16.232 16.475 Lucro operacional antes do resultado financeiro
1.472 923 Valores a receber de partes relacionadas
– (1)
Total do ativo
17.746 18.279 Resultado financeiro líquido
43
79 Tributos a Recuperar
(88)
58
2020 2019 Receitas financeiras
Passivo
91 128 Outros Ativos
8 (3)
Circulante
637
283 Despesas financeiras
(48) (49) Fornecedores
12
4
Fornecedores
42
30 Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
1.515 1.003 Valores a pagar para partes relacionadas
66 (44)
Valores a pagar para partes relacionadas
149
83 Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(319) (319) Obrigações tributárias
(123) (15)
Obrigações tributárias
37
31
Impostos IRPJ e CSLL
(128) (20) Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(48) (54)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
80
70
Lucro dos exercícios
1.068 664
Adiantamento de clientes
52
65
Adiantamento de clientes
(13)
19
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Dividendos a pagar
270
4
7
–
Outras contas a pagar
Reserva
Outras contas a pagar
7
–
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 1.722 1.282
Reserva
Lucro/ Patri- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Não circulante
1.418 1.098
Capital Reserva
de Prejuízos mônio Adições de imobilizado
Impostos diferidos
1.418 1.098
(40) (9)
social Legal Lucros acumulados líquido Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Patrimônio líquido
15.691 16.898
(40) (9)
–
–
(1.409) 17.239 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capital social
15.637 16.887 Saldos em 31/12/2018 18.648
(1.761)
–
–
761 (1.000) Redução de Capital
Reserva Legal
54
1 Redução de capital
(1.250) (1.000)
–
–
–
664 664 Distribuição de Dividendos
Reserva de Lucros
–
10 Lucro líquido do exercício
(759)
–
–
1
–
(1)
– Caixa líquido proveniente das atividades de
Total do passivo e patrimônio líquido
17.746 18.279 Reserva legal
Dividendos obrigatórios
–
–
–
(4)
(4) financiamento
Demonstrações do Resultado Abrangente
(2.009) (1.000)
–
–
10
(10)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
2020 2019 Reserva de lucro
(327) 273
Saldos
em
31/12/2019
16.887
1
10
–
16.898
Lucro dos exercícios
1.068 664
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
1.339 1.066
(1.250)
–
–
– (1.250)
Outros resultados abrangentes
–
– Redução de capital
1.012 1.339
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
–
–
–
1.068 1.068
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
1.068 664 Lucro líquido do exercício
(327) 273
Reserva legal
–
53
–
(53)
– Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Zion Participações e Investimentos S.A.

Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ/MF Nº 33.458.409/0001-05 - NIRE Nº 35.300.535.111
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo
S.A. (“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Cidade e
Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, os
documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020. São Paulo/SP, 12 de abril de 2021. Francisco Pierrini - Diretor-Presidente

CNPJ: 20.344.036/0001-08 | NIRE: 35300465849
Edital de Convocação Para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas da Zion Participações e Investimentos S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 10h, na sede da Companhia, na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer,
N CONJUNTO )TAIM"IBI #%0  AlMDEDELIBERAREMSOBREASSEGUINTESMAT½RIASCONSTANTESDAORDEMDODIA 
ASABERI ELEI¼»OAOCARGODE$IRETOR0RESIDENTEII ELEI¼»OAOCARGODE$IRETORSEMDESIGNA¼»OESPECÁlCAIII APROVA¼»ODA
REFORMULA¼»O RENUMERA¼»ODOSARTIGOSECONSOLIDA¼»ODO%STATUTO3OCIALDA#OMPANHIA3»O0AULO DEABRILDE
João Eduardo Gomes Santiago - $IRETOR

Mobilidade Participações e Concessões S.A.
CNPJ/MF Nº 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº 35.300.511.026 - Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da Mobilidade Participações e Concessões S.A.
(“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de
São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04.551-065,
os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. São Paulo/SP, 12 de abril de 2021. Luís Augusto Valença de Oliveira Diretor-Presidente, Igor de Castro Camillo - 'LUHWRUVHPGHVLJQDomRHVSHFtÀFD
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VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A.
CNPJ 00.311.557/0001-43
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Ficamos
à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
São Paulo, 13 de abril de 2021.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos Resultados - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019 Passivo
Ativos
2020
2019
2020
2019
179.516 246.130 179.516 246.130
Caixa e equivalentes de caixa
44.286 22.976 44.296 22.986 Fornecedores
21.363 10.583 21.363 10.583 Receita operacional líquida
Contas a receber
71.852 63.811 71.852 63.811 Empréstimos e financiamentos
7.651
7.651
- Custo das mercadorias
(57.805) (74.942) (57.805) (74.942)
vendidas
Estoques
39.125 39.496 39.125 39.496 Obrigações tributárias
5.132
6.047
5.132
6.047
121.711 171.188 121.711 171.188
Ativo fiscal corrente
8.918
1.398
8.918
1.398 Imposto de renda e contribuição social
487
176
486
176 Lucro bruto
(79.418)(104.671) (79.418)(104.671)
Outras contas a receber
1.770
1.415
1.770
1.415 Obrigações sociais e trabalhistas
9.677 13.380 Despesas com vendas
9.677 13.380
327
307
327
307 Passivo de arrendamento
Despesas antecipadas
15.774 17.317 15.774 17.317 Despesas gerais
e administrativas
(39.514) (37.024) (39.515) (37.026)
166.278 129.403 166.288 129.413 Dividendos a pagar
Total do ativo circulante
1.868
4.439
1.868
4.439
Resultado de equivalência
Provisão para passivo a
patrimonial
(1)
(2)
Contas a receber
632
654
632
654
descoberto em controladas
57
56
Mútuos com partes
Mútuos com partes relacionadas
57 Outras receitas e despesas
9.692
(3.442)
9.692
(3.442)
operacionais, líquidas
relacionadas
68
9
- Outras contas a pagar
4.135
3.403
4.135
3.403
Depósitos judiciais
8.951
8.002
8.951
8.002 Total do passivo circulante
66.144 55.401 66.086 55.402 Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras
Impostos diferidos ativos
4.790
2.906
4.790
2.906 Empréstimos e financiamentos
11.993
- 11.993
12.470 26.049 12.470 26.049
líquidas e impostos
165
199
165
199 Passivo de arrendamento
Outras contas a receber
28.280 25.757 28.280 25.757
8.650
3.369
8.650
3.369
Total do realizável a
Outras contas a pagar
63
133
63
133 Receitas financeiras
(7.582) (3.756) (7.582) (3.756)
14.606 11.770 14.538 11.761 Provisão para contingências
longo prazo
2.638
1.465
2.638
1.465 Despesas financeiras
42.974 27.355 42.974 27.355 Receitas (despesas)
Total do passivo não circulante
1.068
(387)
1.068
(387)
financeiras líquidas
Imobilizado
20.000 20.530 20.000 20.530 Patrimônio líquido
13.538 25.662 13.538 25.662
Intangível
3.015
2.707
3.015
2.707 Capital social
18.993 18.993 18.993 18.993 Lucro antes dos impostos
46.155 46.058 46.155 46.058 Reservas de capital
Ativo de direito de uso
68.815 68.815 68.815 68.815 Imposto de renda e
contribuição social - corrente
(1.659) (4.687) (1.659) (4.687)
Total do ativo não circulante
83.776 81.065 83.708 81.056 Dividendo adicional proposto
14.588 10.127 14.588 10.127
38.540 29.777 38.540 29.777 Imposto de renda e
Reservas de lucros
1.864
638
1.864
638
contribuição social - diferido
140.936 127.712 140.936 127.712
Total do patrimônio líquido
13.743 21.613 13.743 21.613
Total do passivo
109.118 82.756 109.060 82.757 Lucro líquido do exercício
Total do passivo e patrimônio
Demonstrações dos Resultados Abrangentes - (Em milhares de Reais)
Total do ativo
250.054 210.468 249.996 210.469
250.054 210.468 249.996 210.469
líquido
Controladora e Consolidado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de Reais)
2020
2019
Controladora e Consolidado
Lucro líquido do exercício
13.743
21.613
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
Dividendo
Reserva de Total das Lucros
Total do Resultado abrangente total
13.743
21.613
Capital Reservas adicional Reserva Reserva incentivos reservas acumu- patrimônio
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
social de capital proposto de lucros
legal
fiscais de lucros
lados
líquido
(Em milhares de Reais)
18.993
68.815
5.847
16.200
3.964
20.164
113.819
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Controladora
Consolidado
Lucro líquido do exercício
- 21.613
21.613
2020
2019
2020
2019
Constituição de reserva de incentivos fiscais
15.368
15.368 (15.368)
Dividendos adicionais do exercício anterior
(5.847)
(5.847) Fluxo de caixa das atividades
operacionais
10.127
(5.755)
(5.755) (6.245)
(1.873)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Lucro do exercício
13.743 21.613 13.743 21.613
18.993
68.815
10.127
10.445
3.964
15.368
29.777
127.712
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Ajustes para:
Lucro líquido do exercício
- 13.743
13.743
Provisão
(Reversão)
para
Constituição de reserva de incentivos fiscais
12.014
12.014 (12.014)
créditos de liquidação
4.461
(3.251)
(3.251) (1.729)
(519)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
duvidosa
1.602
811 1.602
811
18.993
68.815
14.588
7.194
3.964
27.382
38.540
140.936
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Provisão (Reversão) para
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
perda nos estoques
1.898 1.297 1.898 1.297
1. Contexto operacional: A VCI Vanguard Confecções Importadas S.A. custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos
Depreciação
3.562 3.651 3.562 3.651
(“Companhia” ou “Aramis”) é uma sociedade anônima de capital fechado, até a data do balanço. g. Provisões: Uma provisão é reconhecida se em
Amortização
671 1.454
671 1.454
domiciliada no Brasil, com sede administrativa na Rua Sampaio Vidal, função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação legal ou
Amortização do ativo
nº 1.026, Jd. Paulistano, CEP 01443-001, na cidade de São Paulo, Estado construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que
de direito de uso
16.959 16.270 16.959 16.270
de São Paulo. A Companhia opera com o nome fantasia “Aramis” e tem por um recurso econômico seja requerido para liquidar a obrigação. h. ImposResultado de equivalência
objetivo principal a comercialização de roupas e acessórios masculinas. to de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição
patrimonial
1
2
A Companhia exerce as suas operações através de e-commerce, clientes social do exercício corrente e diferido é calculado com base nas alíquotas
Valor do resultado na venda de
multimarcas, franquias e lojas próprias. As vendas aos clientes multimarcas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável exceden(7)
(139)
(7)
(139)
ativo imobilizado e intangível
são realizadas através de seu centro de distribuição localizado no Espírito te de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tribuBaixa de ativo imobilizado
Santo que, inclusive, atende toda a rede da Aramis. As vendas no varejo tável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram, quando
e intangível
848 2.527
848 2.527
são realizadas através de quarenta e três lojas próprias, localizadas em aplicável, a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuiRedução ao valor recuperável
pontos estratégicos e próximos a grandes centros consumidores. Na rede ção social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda
de ativo imobilizado,
de franquias a Companhia possui quarenta e oito lojas. 2. Base de prepa- e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O
intangível e direito de uso
(1.145) 1.214 (1.145) 1.214
ração: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a
Provisão para bônus
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no
(2.503) 3.580 (2.503) 3.580
e gratificações
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Imposto corProvisão (Reversão) para
da Companhia em 31 de março de 2021. b. Base de mensuração: As rente - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber
contingências
1.263
(244) 1.263
(244)
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste
Juros sobre empréstimo
786
786
com exceção dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante
Juros sobre arrendamento
meio do resultado. c. Moeda funcional e moeda de apresentação: As dos impostos correntes a pagar ou a receber são reconhecidos no balanço
mercantil
1.875 1.893 1.875 1.893
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor
Descontos sobre
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incerarrendamento mercantil
(5.657)
- (5.657)
em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando tezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base
Baixa de direito de uso e
indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepa- nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos
passivo de arrendamento
1.826
(119) 1.826
(119)
ração destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamen- fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
Imposto de renda e
tos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Com- atendidos. (ii) Imposto diferido - Ativos e passivos fiscais diferidos são
contribuição social
1.659 4.687 1.659 4.687
panhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores
Imposto de renda e
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e pre- contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os
(1.864)
(638) (1.864)
(638)
contribuição social diferido
35.517 57.859 35.516 57.857
missas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação às estima- usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais
tivas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de Variações nos ativos e passivos
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 2.1. Consolidação - renda e contribuição social diferida. Um ativo de imposto de renda e con- (Aumento) redução dos ativos:
Contas a receber
(9.621) (6.682) (9.621) (6.682)
Controladas: A Companhia controla uma entidade quando está exposta, tribuição social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais,
Estoques
(1.527) (7.466) (1.527) (7.466)
ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na
Ativo fiscal corrente
(7.520)
(474) (7.520)
(474)
com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu extensão em que seja provável que lucros futuros tributáveis estarão disOutras contas a receber
(321)
(484)
(321)
(484)
poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são poníveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e
Despesas antecipadas
(20)
(227)
(20)
(227)
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas, a partir da data em contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e são
Depósitos judiciais
(949)
(393)
(949)
(393)
que a Companhia obtiver o controle, até a data em que o controle deixa de reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. A
existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as in- mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos refletem as consequên- Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores
10.780
657 10.780
657
formações financeiras de controladas são reconhecidas por meio do méto- cias tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera
Obrigações tributárias
(915) (1.781)
(915) (1.781)
do de equivalência patrimonial. 3. Principais políticas contábeis: A recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. i. Receita operacional: O CPC
Obrigações sociais e trabalhistas
(3.703) (1.533) (3.703) (1.533)
Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira 47 / IFRS 15 – Receita de Contratos de Clientes, passou a vigorar a partir
Provisão para perdas
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações de 1º de janeiro de 2018 apresentando uma nova abordagem para o recode investimento
1
1
financeiras. a. Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são nhecimento das receitas provenientes das operações com clientes. A norma
Provisão para contingências
(90)
(822)
(90)
(822)
convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades pelas estabelece um modelo que busca evidenciar se os critérios para a conta662 (2.329)
662 (2.329)
Outras contas a pagar
taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários bilização foram ou não atendidos. A receita é mensurada com base na
Caixa gerado pelas
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Companhia
22.294 36.325 22.293 36.323
atividades operacionais
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço
Impostos de renda e contribuição
e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda ao cliente. As receitas de vendas de mercadorias e os correspondentes
(1.348) (4.680) (1.348) (4.680)
social sobre o lucro pagos
estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na custos são registrados, deduzidos de devoluções e descontos comerciais.
Fluxo de caixa líquido usado
data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são As receitas de royalties são calculadas sobre o respectivo volume vendido
20.946 31.645 20.945 31.643
pelas atividades operacionais
mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são con- mensalmente a cada um dos franqueados. j. Receitas financeiras e desvertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moe- pesas financeiras: As receitas financeiras compreendem substancialmen- Fluxo de caixa de atividades
das estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas te receitas de juros de recebimento em atraso, receita de juros de aplicações de investimento
no resultado. b. Instrumentos financeiros: A Administração da Companhia financeiras e variação cambial ativa. A receita de juros é reconhecida no Recebimentos pela venda
de ativos
55 1.579
55 1.579
reconhece todos ativos financeiros inicialmente na data em que foram ori- resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras
ginados, ou seja, na data da negociação ao qual a Companhia se torna compreendem substancialmente despesas bancárias, juros e descontos Aquisição de ativo imobilizado,
pago
(3.163) (5.184) (3.163) (5.184)
uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros passivos, encargos financeiros sobre leasing, impostos sobre
financeiros são reconhecidos pelo seu valor justo (exceto o contas a rece- operações financeiras e variações cambiais passivas. k. Arrendamentos: Aquisição de ativo intangível,
(979)
(2.762)
(979)
(2.762)
pago
ber que reflete o preço da transação), mais ou menos, os custos de tran- No início do contrato, a Companhia determina se ele é ou contém um arsação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão do ativo rendamento. (i) Ativos arrendados - Ativos mantidos pela Companhia sob Fluxo de caixa aplicado nas
(4.087) (6.367) (4.087) (6.367)
financeiro. A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente arrendamentos que transferem para a Companhia substancialmente todos atividades de investimento
na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são os riscos e benefícios de propriedade são classificados como arrendamen- Fluxo de caixa de atividades
reconhecidos inicialmente na data de negociação, que é a data na qual a tos financeiros. No reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado de financiamento
Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumen- por montante igual ao menor entre o seu valor justo e o valor presente dos Liquidação de empréstimos
com partes relacionadas
(59)
(1)
(58)
1
to. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obriga- pagamentos mínimos do arrendamento. Após o reconhecimento inicial, o
30.000
- 30.000
ção contratual é retirada, cancelada ou expirada. Tais passivos financeiros ativo é contabilizado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. Empréstimos captados
(10.000)
- (10.000)
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como ar- Pagamento de empréstimos
(786)
(786)
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses pas- rendamentos operacionais e não são reconhecidos no balanço patrimonial Juros pagos
sivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método da Companhia. (ii) Pagamentos de arrendamentos - Os pagamentos Pagamento de principal –
arrendamento mercantil
(9.981) (13.360) (9.981) (13.360)
dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado
derivativos: empréstimos, fornecedores e outras contas a pagar. c. Esto- pelo método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos de arrenda- Pagamento de juros –
arrendamento mercantil
(1.633) (1.735) (1.633) (1.735)
ques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o mentos recebidos são reconhecidos como parte integrante das despesas
valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio e totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. Os paga- Dividendos e juros sobre
(3.090) (9.434) (3.090) (9.434)
o capital próprio pagos
inclui gastos incorridos na aquisição de estoques e outros custos incorridos mentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeipara trazê-los às suas localizações e condições existentes. O valor realizá- ros são alocados como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. Fluxo de caixa usado (aplicado)
4.451 (24.530) 4.452 (24.528)
vel líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, As despesas financeiras são alocadas em cada período durante o prazo do nas atividades de financiamento
Aumento
líquido
em
caixa
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. arrendamento, visando produzir uma taxa periódica constante de juros
21.310
748 21.310
748
d. Imobilizado: i. Reconhecimento e mensuração - Os itens do imobili- sobre o saldo remanescente do passivo. 4. Patrimônio líquido: Capital e equivalentes de caixa
zado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de social - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Companhia Caixa e equivalentes de caixa
em 1º de janeiro
22.976 22.228 22.986 22.238
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impair- somava o montante de R$ 18.993, o qual estava representado por 3.918.116
Caixa e equivalentes de caixa
ment). Os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que ações, todas as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e com
44.286 22.976 44.296 22.986
em 31 de dezembro
são diretamente atribuíveis à aquisição / construção dos ativos, incluindo direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. Ações ordinárias - Os
Demonstração do aumento do
custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos
21.310
748 21.310
748
caixa e equivalentes de caixa
colocar o ativo no local e em condição necessários para que esses possam conforme definido no Estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o
Transações não caixa:
operar. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. Reserva de
22.958 59.145 22.958 59.145
Adoção Inicial - IFRS 16
elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de capital - Em 7 de fevereiro de 2014, em Assembleia Geral, os acionistas
22.958 59.145 22.958 59.145
Total das transações não caixa
imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imo- aprovaram a emissão de 1.192.471 (um milhão, cento e noventa e duas mil,
bilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da quatrocentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeialienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos nominal, pelo preço total de subscrição de R$ 70.000, totalmente subscritas ros: Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da
dentro de outras receitas ou despesas no resultado. Outros gastos são e integralizadas pela acionista 2BCAPITAL – Brasil Capital de Crescimento Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos I – Fundo de Investimento em Participações. Nessa transação, R$ 68.815 falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principaldo item do imobilizado a que ele se refere, caso contrário, é reconhecido foram reconhecidos como Reserva de capital. Reserva de lucros - • Re- mente dos recebíveis da Companhia. A exposição da Companhia ao risco
no resultado como despesa. ii. Custos subsequentes - Gastos subsequen- serva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada de crédito é influenciada, principalmente, pelas características individuais
tes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% de cada cliente. A Companhia estabelece uma política de crédito sob a qual
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos do capital social. • Reserva de retenção de lucros - A reserva de retenção todo o novo cliente tem sua capacidade de crédito analisada individualmende manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado, de lucros, que deve ser constituída nos termos da Lei das Sociedades por te antes dos termos e das condições padrão de pagamento. Risco de
quando incorridos. iii. Depreciação - Itens do ativo imobilizado são depre- Ações, refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, liquidez - Risco de liquidez é o risco de a Companhia encontrar dificuldades
ciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. para atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no em cumprir com as obrigações associadas c
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável do ativo, pelo método plano de investimentos, conforme orçamento de capital proposto pelos
linear e leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. As administradores da Companhia, a ser deliberado em Assembleia Geral.
vidas úteis e valores residuais são revisados periodicamente. Os métodos Dividendos - A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu
de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada Estatuto Social, bem como à Lei das Sociedades por Ações, o qual contém
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos as seguintes destinações: • 5% para reserva legal. • Distribuição de divicomo mudança de estimativas contábeis. Em relação ao exercício anterior dendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia
não houve alterações relevantes nas vidas úteis e valores residuais dos Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente
ativos. e. Ativos intangíveis: i. Reconhecimento e mensuração - Os (mínimo de 30% do lucro líquido do exercício, após a constituição de reserativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis va legal e a formação de reserva para contingências). 5. Instrumentos
finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e financeiros: A Administração é responsável pelo acompanhamento das
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. ii. Gastos sub- políticas de gerenciamento de risco da Companhia, e os gestores de cada
sequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando área se reportam regularmente à Administração sobre as suas atividades.
eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas
específico ao quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para
com ágio gerado internamente e marcas, são reconhecidos no resultado definir limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e
conforme incorridos. iii. Amortização - A amortização é calculada basean- aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos
do-se no método linear baseada nas vidas úteis estimadas de ativos intan- são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de
gíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. Métodos mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, através de suas
de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encer- normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, desenvolve um
ramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequado. f. Demais ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregaativos circulante e não circulante: São demonstrados aos valores de dos entendem os seus papéis e obrigações. A Companhia apresenta

Dividendos obrigatórios
Dividendos adicionais
Saldos em 31/12/2020

–
15.637

–
54

–
(10)
–

(254) (254)
(761) (771)
– 15.691

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda.
CNPJ/ME nº 13.019.386/0001-25 - NIRE 35.224.882.162
Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: No dia 01/04/2021, às 10h, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em
face da presença da totalidade das sócias. Ordem do Dia e Deliberações: Com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do
Código Civil, restou aprovada pela unanimidade das sócias a proposta de redução do capital da Sociedade, totalmente
integralizado, de R$ 147.214.594,00, para R$ 127.214.594,00, com uma redução efetiva de R$ 20.000.000,00, mediante o
cancelamento de 20.000.000 de quotas de titularidade das sócias, de forma proporcional às respectivas participações no capital
da Sociedade, sendo-lhes entregue, em contrapartida às quotas a serem canceladas, quantia, em moeda corrente nacional,
equivalente ao valor da redução das respectivas participações societárias. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos
termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Sócias: Tabbyal
LLC., Floripa Delaware LLC. e Espirito Santo Delaware LLC, representadas por Kenneth Aron Wainer; e Basset Hound LLC,
Canaryanna LLC e Breof II Lux S.à.r.l, representadas por Rodrigo Lacombe Abbud.
BIOMM S.A.
CNPJ/ME Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE Nº 31.300.016.510
Companhia Aberta - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) na forma prevista no artigo 124
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a comparecerem
à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 14:00 horas,
na sede social da Companhia, situada na Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte, Gleba 28, Alphaville Lagoa dos Ingleses,
&(3QDFLGDGHGH1RYD/LPD(VWDGRGH0LQDV*HUDLVD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDVFRQVWDQWHV
da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre
as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar
a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária - (i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia,
homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020;
e (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caputGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGHPRGRDUHÀHWLURQRYRFDSLWDOVRFLDOEHP
FRPR D FRQVROLGDomR GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD7RGRV RV GRFXPHQWRV H LQIRUPDo}HV SHUWLQHQWHV jV PDWpULDV D VHUHP
examinadas e deliberadas na AGOE, incluindo este Edital, a Proposta do Conselho de Administração da Companhia (“Proposta
da Administração”) e aqueles exigidos pelo artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações e pela Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem
como no site da Companhia (www.biomm.com), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br). Poderão participar da AGOE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus
representantes legais ou procuradores, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta
da Administração. Nova Lima/MG, 13 de abril de 2021. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de Administração.

CLORA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 14.532.941/0001-80 - NIRE 35.226.014.923
Ata da Reunião de Sócios Realizada em 03/04/2021
Data, Hora e Local: 03/04/2021, às 11h00, na sede. Presença e convocação: dispensadas as
formalidades de convocação, sócios presentes: (a) Rames Nassar, RG 1.552.317-2 SSP/SP, CPF
008.148.498-49; (b) João Urbano Nassar, RG 13.128.685-7 SSP/SP, CPF 114.422.648-10; (c) Paulo
Urbano Nassar, RG 13.576.507 SSP/SP, CPF 114.422.758-55; (d) Ricardo Urbano Nassar, RG
13.576.486-5 SSP/SP, CPF 151.451.958-50; (e) Beatriz Nassar Pereira de Almeida, RG 13.576.651
SSP/SP, CPF 117.761.638-69. Mesa: Presidente: João Urbano Nassar; Secretário: Paulo Urbano
Nassar. Deliberações: por unanimidade e sem quaisquer restrições, por considerarem que o capital
social é excessivo em relação ao objeto social, aprovaram a redução do capital social, no valor de
R$ 17.743.536,00, mediante o cancelamento de 17.743.536 quotas do capital social, com valor
nominal de R$ 1,00 cada, todas de titularidade do sócio Rames Nassar, a quem se restituirá a
importância de R$ 17.743.536,00, em bens ou dinheiro. Em decorrência da redução de capital, o
capital social da Sociedade passará dos atuais R$ 18.218.515,00, dividido em 18.218.515 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 cada, para R$ 474.979,00 dividido em 474.979 quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado, distribuídas entre os sócios. A respectiva alteração
do contrato social da Sociedade será realizada e levada a arquivamento na Junta Comercial após o
prazo de 90 dias contado da publicação de extrato desta ata no Diário Oficial e em jornal de grande
circulação, ficando a cargo dos administradores da Sociedade tomar as providências para que tal
publicação seja efetivada na forma estabelecida no artigo 1.084 do Código Civil. Nada mais. São
Paulo, 3 de abril de 2021. Presidente: João Urbano Nassar; Secretário: Paulo Urbano Nassar.

IMI PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 14.532.970/0001-42 - NIRE 35.226.013.927
Ata da Reunião de Sócios Realizada em 03/04/2021
Data, Hora e Local: 03/04/2021, às 10h, na sede. Presença e convocação: dispensadas as
formalidades de convocação, sócios presentes: (a) Rames Nassar, RG 1.552.317-2 SSP/SP, CPF
008.148.498-49; (b) João Urbano Nassar, RG 13.128.685-7 SSP/SP, CPF 114.422.648-10; (c) Paulo
Urbano Nassar, RG 13.576.507 SSP/SP, CPF 114.422.758-55; (d) Ricardo Urbano Nassar, RG
13.576.486-5 SSP/SP, CPF 151.451.958-50; (e) Beatriz Nassar Pereira de Almeida, RG 13.576.651
SSP/SP, CPF 117.761.638-69. Mesa: Presidente: João Urbano Nassar; Secretário: Paulo Urbano
Nassar. Deliberações: por unanimidade e sem quaisquer restrições, por considerarem que o capital
social é excessivo em relação ao objeto social, aprovaram a redução do capital social, no valor de
R$ 17.743.535,00, mediante o cancelamento de 17.743.535 quotas do capital social, com valor
nominal de R$ 1,00 cada, todas de titularidade do sócio Rames Nassar, a quem se restituirá a
importância de R$ 17.743.535,00, em bens ou dinheiro. Em decorrência da redução de capital, o
capital social da Sociedade passará dos atuais R$ 17.976.991,00, dividido em 17.976.991 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 cada, para R$ 233.456,00, dividido em 233.456 quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado, distribuídas entre os sócios. A respectiva alteração
do contrato social da Sociedade será realizada e levada a arquivamento na Junta Comercial após o
prazo de 90 dias contado da publicação de extrato desta ata no Diário Oficial e em jornal de grande
circulação, ficando a cargo dos administradores da Sociedade tomar as providências para que tal
publicação seja efetivada na forma estabelecida no artigo 1.084 do Código Civil. Nada mais. São
Paulo, 3 de abril de 2021. Presidente: João Urbano Nassar; Secretário: Paulo Urbano Nassar.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 2ª VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES - Rua Afonso Celso, nº 1065 - Vila Mar iana - CEP
04119-062 Fone: (11) 3489-4082 - São Paulo-SP - E-mail:
jabaquara2fam@tjsp.jus.br - EDITAL para CONHECIMENTO GERAL - Prazo de 30
dias - Processo nº 1015106-15.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que tramita por este Juízo os autos da ação de INVENTÁRIO dos bens deixados por
falecimento de MAURO MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG
140847406, CPF 066.513.938-12, pai Manuel Antonio Carvalho de Oliveira, mãe
Maria Margarida Oliveira Martins, nascido/nascida 04/10/1964, natural de São
Paulo/SP, com endereço à Rua Catulo da Paixão Cearense, 213, Apto. 81, Vila
da Saude, CEP 04145-010, São Paulo/SP, cujo óbito ocorreu aos 18/06/2019,
conforme Declarações de fls. 127/131. Assim sendo e nos termos dos artigos
626, § 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para HABILITAÇÃO e IMPUGNAÇÃO de INTERESSADOS INCERTOS ou DESCONHECIDOS
será de quinze dias, os quais fluirão após o decurso do prazo do presente edital.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de março de 2021.
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
ALÉCIO MIGUEL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/08/1988, OPERADOR DE CALDEIRA,
NATURALDE IVAIPORÃ - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DEANTONIO
MIGUEL FILHO E DE MARIA MIGUEL; E TATIANE FERREIRA BORGES, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDAAOS 29/01/1987,AUXILIARADMINISTRATIVO, NATURAL DE CANSANÇÃO - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ZEZITO FERREIRA BORGES E DE CLAUDIR
FERREIRA BORGES.
SAMUEL MARLEN DA CONCEIÇÃO FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/03/
2002, SERVENTE DE PEDREIRO, NATURAL DE PIRIPIRI - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ANTÔNIO CARLOS FERREIRA E DE FRANCISCA DAS CHAGAS DA
CONCEIÇÃO FERREIRA; E DANIELA FERREIRA DA ROCHA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 15/09/2001, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHADE NERIVALDO MALAQUIAS DA ROCHAE DE ROMILDA FERREIRADOS SANTOS.
ROQUE MOREIRA DA CONCEIÇÃO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 20/07/1971, PINTOR
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NATURAL DE ANTÔNIO CARDOSO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO MOREIRADA CONCEIÇÃO E DE EDITE FERNANDES
DA CONCEIÇÃO; E VANÉSIA GERALDA CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 13/06/
1978, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE CHAPADA DO NORTE - MG, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ MARIA RIBEIRO CARVALHO E DE TEREZA
GERALDA CARVALHO.
RAFAELALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/12/1988, POR TEIRO,
NATURAL DE MONGAGUÁ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
EDMILSON SANTOS E DE MARGARIDA ALVES DE ALMEIDA; E VANESSA XAVIER DA SILVA,
BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDAAOS 19/09/1991, AUXILIARADMINISTRATIVO, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALAEUSO XAVIER DA
SILVAE DE MARIA LUIZA DA SILVA.
DANILO SANTOS LEITE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/05/1993, ANALISTA FISCAL,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ADENI
CAMO LEITE E DE SALVIANA ROMUALDO DOS SANTOS LEITE; E CAROLINE PRADO ANASTACIO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/01/1995, ANALISTA FINANCEIRA, NATURAL DE DIADEMA
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE ROGERIO LEAL ANASTACIO E DE
MARCIA PRADO ANASTACIO.
ENIO DE SOUSA OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/08/1983, MANOBRISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA E DE MARIA CONSTANCIADE SOUSA OLIVEIRA; E JULIANA
ALVES SANTANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/12/1994, AUXILIAR DE CARTÓRIO,
NATURAL DE ITAOBIM - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JÚLIO
BANDEIRA NETO SILVA E DE SEBATIANA DA GRAÇAS ALVES SANTANA.
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/04/1992, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO SP, FILHO DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA E DE LAURITA PEREIRA DOS SANTOS; E RUTHE KELLY
ALVIS DASILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 02/02/2000,ANALISTADE SISTEMAS, NATURAL
DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO
FIRMINO DASILVA E DE MARIA QUINÔ LINS ALVIS.
MARCELO DOSANJOS ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 22/06/1993, JARDINEIRO,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JUAREZ
MOREIRA ARAUJO E DE NEIDE DOS ANJOS MOREIRA ARAUJO; E DENISE MARIA DOS SANTOS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 26/11/1989, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VALMIR INACIO DOS SANTOS E DE
DULCICLEIDE MARIA DOS SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 3ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 3ª Emissão da CIBRASEC –
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 03
de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I”
da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio
Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de
acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação
Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus
respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@
isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br).
Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou
abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 6ª Série
da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 6ª série da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se
reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 03 de maio de 2021 às 10:00
horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de
conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada
de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente
pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com
antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para
os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com
cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou
particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. Isec Securitizadora S.A.

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 6ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 10 de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de
forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela
Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.
com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA
poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série
da 7ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se
reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 07 de maio de 2021 às 10:00
horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de
conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada
de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente
pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com
antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para
os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com
cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou
particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. - Isec Securitizadora S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 8ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados
a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 11 de maio de 2021 às
10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600,
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado
oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de
representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ger1.
agente@oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série
da 2ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 07 de maio de
2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM
nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020.
A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado
oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que
somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios
de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para
a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário
(assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou
particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. - Isec Securitizadora S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 9ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 9ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a
se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 11 de maio de 2021 às 15:00
horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de
conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada
de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente
pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação,
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG,
para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ﬁduciário@commcor.
com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos
CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma
reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. - ISEC SECURITIZADORA S.A.

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 1ª Emissão da CIBRASEC
– COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente),
a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação
em 04 de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma
uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme
detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do
artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras
do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente
seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@
isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br).
Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou
abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 9ª, 10ª E 11ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 9ª, 10ª e 11ª séries da 1ª Emissão
da CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e
os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 05 de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através
da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos
termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações
Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência,
cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma
uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida,
ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da CIBRASEC
- COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação
em 06 de maio de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo
22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de
48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora
(gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 7ª E 8ª SÉRIES
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 7ª e 8ª séries da 1ª Emissão da CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira
convocação em 05 de maio de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora,
conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência,
cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma
uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão
se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida,
ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 3ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 10 de maio de 2021 às
10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600,
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado
oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de
representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ger1.
agente@oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 3ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 3ª Emissão da CIBRASEC
- COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a
VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em
06 de maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo
22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de
48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora
(gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@vortx.com.br, com cópia para agenteﬁduciario@
vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares
dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021.
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0088922-81.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sérgio Luiz
Mendes, que Banco Daycoval S/A ajuizou incidente de desconsideração de personalidade
jurídica da executada Construtora Jalk Ltda. CNPJ19.907.096/0001-02, incluindo os
sócios Jasa Construtora S/A CNPJ02.226.669/0001-21, Jose Augusto Silveira de Alkmim,
CPF 048.555.406-25, Giancarlo Andre Rossetti, CPF 501.294.226-49, Sergio Luiz Mendes Cruz,
CPF 406.645.626-04, no pólo passivo da presente ação. Estando os sócios da executada em lugar
LJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOGHFLWDomRSDUDTXHHPGLDVDÀXLUGRSUD]RVXSUDVHPDQLIHVWHPH
requeiram as provas cabíveis (art. 135 do CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
FXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD6HUiRHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.
B 10 e 13/04
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ABC ² ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA
CNPJ/MF Nº 45.884.582/0001-54

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL, ELEIÇÃO DE DIRETORIA,
CONSELHO CONSULTIVO, CONSELHO FISCAL E BENFEITORES - Biênio 2021-2023
A Presidente da ABC ± Associação Brasileira de Cosmetologia, Sra. Vânia Rodrigues Leite e
Silva, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, faz saber a todos
os seus associados que realizar-se-á em 20 de abril de 2021, às 16:00, de forma virtual pelo
link abaixo e enviado por e-mail para todos seus associados, a Assembleia Geral Ordinária,
prevista no Capítulo IV do Estatuto, bem como ELEIÇÃO da Diretoria e Conselhos para o
Biênio 2021-2023. A Diretoria eleita tomará posse oficialmente no primeiro dia de maio de
2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002838-23.2019.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cláudia
Bedotti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vanessa Silva de Oliveira CPF: 342.110.598-74, que Fundação de
Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade
Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 38.381,01
(Fevereiro/2019), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
firmado entre as partes em 01/02/2016, renovado automaticamente até 2018. Estando a requerida em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da
Lei. São Paulo, aos 05 de abril de 2021.
10 e 13/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018832-71.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone de
Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA PEREIRA BARBAS,
Brasileira, Solteira, RG 208629294, CPF 341.489.668-06, com endereço à Rua Paranhos Pederneira, 200,
Vila Leonor, CEP 02078-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Pró Ensino Sociedade Civil Ltda - Epp, objetivando o recebimento de R$ 10.973,26 (Junho/2017),
representada pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes.
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 de 20 dias
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 07 de abril de 2021.
10 e 13/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013394-44.2013.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de
São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
LONTMAR S/A, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JOSÉ
NAKANDAKARI JUNIOR, alegando em síntese:Faz saber que a Lotmar S/A (empresa constituída conforme
as leis uruguaias, demais dados ignorados), que José Nakandakari Junior CPF: 094.143.738-88 ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C.C. Indenização por Danos Morais com Pedido de
Antecipação de Tutela, Procedimento Comum, em face de Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP,
Janete Buffara de Freitas CPF: 051.186.618-62, Neyde Nieto dos Santos CPF: 259.756.828-86, BDF
Empreendimentos e Participações Ltda CNPJ: 02.520.235/0001-30, S. Petróleo Consultoria Ltda CNPJ:
02.898.494/0001-07 e Lontmar S/A, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre o
requerente e as sociedades requeridas: 1) Lontmar S/A, 2) S. Petróleo Consultoria Ltda e 3) BDF
Empreendimentos e Participações Ltda, tornando nulos os atos de constituição do autor como administrador
da Lontmar S/A, bem como as alterações contratuais das empresas S. Petróleo Consultoria Ltda e BDF
Empreendimentos e Participações Ltda onde o nome do autor foi indevidamente utilizado, condenando as
requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais suportados pelo requerente e ao pagamento das
custas processuais e honorárias advocatícios. Estando a requerida em lugar ignorado, expedes edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11/12/201. Encontrandose 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 (quinze) 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 06 de fevereiro de 2020.
10 e 13/04

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª
SÉRIE DA 12ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 12ª Emissão da
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 12 de
maio de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unificada de
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22
item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do
Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos
ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência,
cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da
plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência
mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os
endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (fiducario@commcor.com.
br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos
CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. - ISEC SECURITIZADORA S.A.
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS
1ª E 2ª SÉRIES DA 14ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 14ª Emissão da
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 12 de
maio de 2021 às 15:00 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22
item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do
Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos
ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo
endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma
uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência
mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os
endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ger1.agente@oliveiratrust.
com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos
CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma
reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
São Paulo, 09 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
CNPJ/ME Nº: 32.023.336/0001-66 - NIRE: 35.300.528.085
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada,
da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.023.336/0001-66 (“Emissora”), pelo
presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 7.3. da Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada, da Travessia
Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., celebrada em 23 de novembro de 2019, conforme aditada de tempos em tempos
(“Escritura de Emissão de Debêntures”), entre a Emissora, Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 06.276.203/0001-91),
Sociedade Grand Vivant Participações S.A. (CNPJ nº 09.515.562/0001-42), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (2) (CNPJ nº
06.276.203/0002-72), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (3) (CNPJ nº 06.276.203/0003-53), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda.
(4) (CNPJ nº 06.276.203/0004-34), PJ PB Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 19.248.260/0001-09), Pobre Luis Restaurante Grill Ltda.
(CNPJ nº 13.127.098/0001-94), Restaurante e Grill Valgol Ltda. (CNPJ nº 15.069.120/0001-12), Mirador PJ Restaurante Grill Ltda.
(CNPJ nº 16.745.934/0001-92), Marrob Restaurante Grill Nordeste Ltda. (CNPJ nº 15.607.702/0001-05), Restaurante e Bar
Melfer Ltda. (CNPJ nº 15.544.867/0001-85), Restaurante e Bar Melfer Ltda. (2) (CNPJ nº 15.544.867/0002-66), Cristiano Petrus
Melles (CPF nº 032.236.516-32) (em conjunto, os “Fiadores”) e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na
qualidade de agente ﬁduciário dos debenturistas (“Agente Fiduciário”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), convoca
os senhores titulares das Debêntures (“Titulares de Debêntures” ou “Debenturistas”), a reunirem-se em Assembleia Geral de
Debenturistas (“Assembleia”), a realizar-se no dia 19 de abril de 2021, às 15 horas. Nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14
de maio de 2020 (“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online,
conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Alteração das datas e
percentuais de pagamento de amortização de principal e da remuneração das CCB que lastreiam as Debêntures e,
consequentemente, a alteração das datas e percentuais de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário e dos Juros
Remuneratórios das Debêntures, conforme novo cronograma a ser discutido e aprovado em Assembleia; (ii) Contratação de
assessor jurídico, a ser remunerado com os recursos decorrentes do pagamento das CCB e das garantias, inclusive do Fundo
de Reserva, de forma a preparar ou revisar, conforme o caso, os aditamentos aos Documentos da Operação necessários a
reﬂetir a implementação das deliberações da Assembleia; e (iii) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário,
a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se
limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras
maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido na Escritura de Emissão de Debêntures, salvo se conceituado de forma
diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será
disponibilizado por correio eletrônico aos Debenturistas, previamente à realização da Assembleia, àqueles que
enviarem solicitação por correio eletrônico para ri@grupotravessia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.
com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente
com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Debenturistas
devidamente assinados ou com certiﬁcação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica em plataforma especíﬁca
para a prática de tal ato, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Debenturistas deverão acessar
o link de acesso a reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcarse em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a
Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em
ata dos Debenturistas presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas
por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital em plataforma especíﬁca para a prática de tal ato; sem prejuízo, os
Debenturistas presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou
certiﬁcado digital em plataforma especíﬁca para a prática de tal ato, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente
Fiduciário. São Paulo, 08 de abril de 2021. Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

A Assembleia Geral será regida pela seguinte pauta:
1. Eleição da Diretoria e Conselhos para o Biênio 2021-2023, tendo por candidata a chapa
única, JUNTOS PARA O CRESCIMENTO DA COSMETOLOGIA, com a respectiva
composição:
DIRETORIA:
Paulo Sergio Sevilha
Enilce Maurano Oetterer
Alberto Keidi Kurebayashi
João Alberto Hansen
Edison Takechi Nakayama
Ana Carolina H. Ribeiro Machado
Mara Augusto

Presidente
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro
Vice-Presidente Técnico
Vice-Presidente Regulatório
Diretor Administrativo/ Financeiro
Diretor Técnico
Diretor Regulatório
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PRESIDENTE DOS CONSELHOS: Vânia Rodrigues Leite e Silva
Titulares/Efetivos: César Augusto Yamaguichi Tsukuda, Jadir Nunes, Maria Rita Pereira
Lemos de Resende, Ricardo Pedro, Silas Arandas Monteiro e Silva, Luciene Baptista Bastos.
BENFEITORES: Solabiá Biotecnologia Ltda. e Cosmotec International Especialidades
Cosméticas Ltda.
CONSELHO FISCAL:
Titulares/Efetivos: Antonio Celso da Silva, Joãosinho Angelo Di Domenico, Célio Takashi
Higuchi, Luiz Ricardo Marinello, Ricardo Azzini Gonçalves, Sebastião Donizetti Gonçalves.
BENFEITORES: Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. e AQIA Química Inovativa Ltda.
De acordo com o disposto Estatuto Social, serão aceitos votos eletrônicos e somente sócios
que estejam quites com suas contribuições têm direito a voto.
Link de acesso para a Assembleia Geral:
https://zoom.us/meeting/register/tJIkdOqrrjsiEt2OPH8ZijAmXOJ2c0apaEkK
E, para que todos os associados tomem conhecimento, é publicado o presente Edital.
São Paulo, 06 de abril de 2021.
Vânia Rodrigues Leite e Silva
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA ² ABC
Presidente 2019-2021
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CLARIANT S.A.
C.N.P.J. 31.452.113/0001-51
Relatório da Diretoria - Ano Base de 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
Contas a receber (Nota 6)
Estoques (Nota 7)
Tributos a recuperar (Nota 8)
Outros ativos
Ativos não circulantes
mantidos para venda (Nota 26)
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar (Nota 8)
Depósitos judiciais
Outros ativos
Imposto de renda e contribuição
social diferidos (Nota 13 (a))
Investimentos (Nota 10)
Intangível (Nota 11)
Ativos de direito de uso (Nota 16(a))
Imobilizado (Nota 12)
Total do ativo

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020 2019 2020 2019
40.810
196.076
171.027
35.132
12.469
455.514

23.087
248.992
111.444
18.316
8.520
410.359

45.973
202.035
176.209
37.152
12.575
473.944

29.238
254.040
118.257
18.790
9.976
430.301

7.500
7.500

-

8.185
8.185

-

35.255 45.481 35.500 45.726
20.342 19.007 20.546 19.211
79
166
79
166
68.814
124.490
78.998
36.687
29.418
242.833
387.936
975.440

68.057
132.711
83.413
40.953
38.340
233.208
395.914
938.984

67.738
123.863
24.285
55.695
29.624
268.224
377.828
983.820

67.024
132.127
18.886
62.167
38.862
265.532
385.447
947.875

1. Contexto operacional: A Clariant S.A. (“a Companhia”), com sede no estado de São Paulo,
tem como objetivo a industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos
químicos. A Companhia oferece uma ampla gama de produtos destinados aos mais diversos
e complexos campos de aplicação e para melhor atender o mercado externo e interno. Os
produtos são agrupados em unidades de negócios, sendo elas: “Additives”, “Oil & Mining Services”, “Funcional Minerals”, “Catalysis & Energy” e “Industrial & Consumer Specialties”. A Companhia é controlada direta da Clariant AG, Muttenz, e controladora das empresas Clariant
Administração de Bens Ltda. (“Clariant Administração”) e Companhia Brasileira de Bentonita
Ltda. (“CBB”). A Companhia e suas controladas são denominadas, em conjunto, como “Grupo”. A Companhia possui uma coligada na qual participa com 30%. A coligada Beraca Ingredientes Naturais S/A, tem como objeto social as seguintes atividades: pesquisa, desenvolvimento, inovação, aplicação, testes, formulação, análises, para si ou para terceiros de produtos
de origem vegetal, animal e microbiológica, para os mercados cosmético, farmacêutico, perfumaria, higiene pessoal, alimentos, têxtil, químicos, bebidas, nutrição e saúde animal. O
Consórcio CCPN, em operação desde setembro de 2014 e localizado em Niterói/RJ, desenvolve atividades relacionadas ao suprimento de serviços portuários e tinha, desde então, seu
controle composto por 50% pela Clariant S.A. e 50% pela Carboflex, empresa brasileira. Em
maio de 2016, diante do planejamento estratégico da linha de negócios de Oil Services, foi
efetivada pela Clariant S.A., a compra do controle dos 50% da Carboflex, visando o melhor
atendimento e crescimento das operações. As presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas pela administração da Companhia em 31 de março de
2021. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As principais políticas contábeis
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo
quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. No caso de ativos financeiros a custo amortizadoe outros ativos e passivos financeiros é ajustado para refletir a
mensuração ao valor justo. A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Efeitos da pandemia provocada pela COVID-19: Em março de
2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia. As
autoridades governamentais de diversos países, incluindo o Brasil, impuseram restrições de
contenção do vírus. A Companhia instituiu Comitê e definiu plano de gestão da pandemia,
com medidas preventivas e de mitigação dos seus efeitos, em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. Neste cenário, o Grupo vem
monitorando os efeitos nos seus negócios e na avaliação das principais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem como em outros saldos com potencial de gerar incertezas e
impactos nas demonstrações financeiras. Informamos que no ano de 2020 não tivemos atrasos significativos de contas a receber, atrasos em pagamentos de fornecedores, encargos ou
qualquer passivo. A operação do Grupo se manteve ativa trazendo um resultado esperado
dentro do cenário apresentado e pela sua capacidade operacional. 2.3. Consolidação: Na
elaboração das demonstrações financeiras consolidadas as seguintes políticas contábeis são
aplicadas: (a) Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o
controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é
transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo
deixa de ter o controle. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos contingentes assumidos para a aquisição de controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. Custos relacionados com aquisição são
contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos
não realizados entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também
são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do
ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário,
para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. (b) Perda de controle
em controladas: Quando o Grupo deixa de ter o controle, qualquer participação retida na
entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida
no resultado. Os valores reconhecidos previamente em outros resultados abrangentes são
reclassificados para o resultado. (c) Coligadas: Coligadas são todas as entidades sobre as
quais o Grupo tem influência significativa, mas não tem o controle. Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento do Grupo em coligadas inclui o ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment acumulada, se houver. Ver
Nota 2.12 sobre impairment de ativos não financeiros, incluindo ágio. 2.4. Conversão de
moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas
demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando a
moeda do principal ambiente econômico, no qual o Grupo atua (“a moeda funcional”). As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em reais, que é a
moeda funcional e de apresentação da Companhia e também do Grupo. (b) Transações e
saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação,
quando os itens são remensurados. Os ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como “Variações monetárias e cambiais, líquidas”. 2.5. Caixa e
equivalentes de caixa: Incluem saldo de caixa e bancos, adicionados a certificados de depósitos bancários pós-fixados, denominados em reais, com alto índice de liquidez de mercado,
vencimentos não superiores a 90 dias da data de aplicação, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de
mudança de valor. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como
“Empréstimos”, no passivo circulante. 2.6. Instrumentos financeiros: (a) Classificação e
mensuração: O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38, para
a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Os ativos financeiros são classificados ao custo amortizado,
pois não possui um componente de financiamento significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação. Subsequentemente, estes ativos são mensurados utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. O Grupo não tem
operações classificadas na categoria de disponíveis para venda e mensurados ao valor justo
por meio do resultado em nenhum dos períodos apresentados. (b) Reconhecimento e mensuração de transações: As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, que é a data em que o Grupo se compromete a comprar ou
vender o ativo. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de
caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso,
desde que o Grupo tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da
propriedade. 2.7. Impairment de ativos financeiros: O Grupo avalia, na data do relatório, se
há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (impairment). Os prejuízos de impairment são
reconhecidos somente se há evidencia objetiva de impairment como resultado de um ou
mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e
aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por
impairment incluem identificação de dificuldade financeira relevante do devedor, quebra de
contrato e inadimplência. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment
diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu
após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na
demonstração do resultado. 2.8. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é de um ano ou menos, as contas a
receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são apresentadas no ativo não
circulante. Em virtude do curtíssimo prazo de vencimento e irrelevância dos potenciais efeitos, as contas a receber não são ajustadas ao seu valor presente. As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado, com o uso da taxa efetiva de juros, menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (impairment). 2.9. Estoques: Os estoques são apresentados pelo menor valor
entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método da Média Ponderada Móvel. O custo dos produtos acabados compreende matérias-primas, mão de
obra direta, outros custos diretos e despesas gerais de produção relacionadas (com base na
capacidade operacional normal). O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para
o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda. As
importações em andamento são demonstradas pelos custos específicos incorridos de cada
importação. 2.10. Ativos intangíveis: (a) Patentes: As patentes adquiridas são reconhecidas
pelo valor justo na data da aquisição. Posteriormente, as patentes avaliadas com vida útil
definida têm sua amortização calculada pelo método linear para alocar o custo das patentes
durante sua vida útil estimada. (b) Direitos Minerais: Os direitos minerais adquiridos são reconhecidos pelo seu valor justo na data de aquisição. A amortização é calculada pelo método
linear para alocar o custo dos direitos minerais durante sua vida útil estimada, de 15 a 20 anos.
(c) Softwares: As licenças de software são capitalizadas com base nos custos incorridos para
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos
são amortizados durante a vida útil estimada de 3 anos. (d) Contratos de clientes: Os contratos de clientes adquiridos são reconhecidos pelo seu valor justo na data de aquisição. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo dos contratos de clientes durante
sua vida útil estimada em 15 anos. (e) Licença portuária: A licença portuária adquirida é reconhecida pelo seu valor justo na data de aquisição. A amortização é calculada pelo método
linear para alocar o custo da licença portuária durante sua vida útil estimada em 25 anos.
(f) Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e
que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada
e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. A amortização é calculada
utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores
residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no resultado. O ágio não é
amortizado. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Anos
Licença portuária
25
Patentes
20
Direitos minerais
19
Contratos de clientes
15
Softwares
3
2.11. Imobilizado: Terrenos e edificações compreendem, principalmente, fábricas e escritórios. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação e exaustão
acumuladas. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios
econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos
e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear como segue:
Anos
Edifícios
40
Benfeitorias e instalações
16
Máquinas e equipamentos
16
Móveis e utensílios
8
Veículos
5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final
de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
2.12. Impairment de ativos não financeiros: O imobilizado e outros ativos não circulantes,
inclusive ativos intangíveis, são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas
não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem
que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é
calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante
em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados
no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.
2.13. Combinação de negócios: O Grupo usa o método de aquisição para contabilizar as
combinações de negócios. A contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada
é o valor justo dos ativos transferidos e passivos incorridos. A contraprestação transferida inclui o valor justo de ativos e passivos resultantes de um contrato de contraprestação contingente, quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado
do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos

contingentes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente
pelos valores justos na data da aquisição. O excesso da contraprestação transferida e do valor
justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo da participação da Companhia nos ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for menor que
o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado do exercício. 2.14. Imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos: O encargo de imposto de renda e contribuição social correntes
é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na
data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo
nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação
fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com
base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas
quando o respectivo imposto de renda e contribuição social diferidos ativos forem realizados
ou quando o imposto de renda e a contribuição social diferidos passivos forem liquidados. O
imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro real futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são
compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais
circulantes contra os passivos fiscais circulantes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade
tributável sobre a entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida. 2.15. Contas a pagar aos fornecedores: As contas
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos
negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas ao valor da fatura, que correspondente ao seu valor justo. 2.16. Provisões: As provisões para restauração ambiental e ações
judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do
valor possa ser feita. Existem situações em que o Grupo questiona a legitimidade de determinadas provisões ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem
judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. As provisões são
mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do
valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação
em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 2.17. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período
incorrido (pro rata temporis), considerando a taxa efetiva das captações dos referidos empréstimos e financiamentos e variação cambial. Os empréstimos são classificados como passivo
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação
do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.18. Benefícios a empregados de longo prazo: (a) Obrigações de aposentadoria: O Grupo patrocina um plano de
pensão de contribuição definida para seus funcionários. O custo do plano de pensão e benefícios é apurado por atuário independente e as contribuições feitas pelo Grupo contabilizadas
pelo regime de competência de exercícios. Para os planos de contribuição definida o Grupo
paga contribuições a planos de pensão de administração pública ou privada em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, o Grupo
não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos
custos de pessoal. (b) Benefícios de demissão: O Grupo, por compromissos assumidos, incorre em obrigações (multa de 40% sobre os depósitos do FGTS e aviso prévio indenizado),
quando do desligamento dos seus funcionários. O passivo relacionado aos benefícios de demissão é o valor presente da obrigação do benefício definida na data do balanço, ajustados
por ganhos ou perdas atuariais e custos de serviços passados. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários independentes usando-se o método de crédito
unitário projetado e as contribuições feitas pelo Grupo contabilizadas quando incorridas. O
valor presente da obrigação de benefício definido é determinado pela estimativa de saída
futura de caixa, usando-se as taxas de juros de títulos públicos cujos prazos de vencimento se
aproximam dos prazos do passivo relacionado. Os ganhos e as perdas atuariais advindos de
mudanças nas premissas atuariais são apropriados ou creditados ao resultado pela média do
tempo de serviço remanescente dos funcionários relacionados. (c) Participação nos lucros e
bônus: O Grupo reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com
base em uma estimativa que leva em conta os resultados apurados em suas operações assim
como certas medidas de desempenho atribuídas aos seus empregados. 2.19. Reconhecimento da receita: (a) Receita de vendas e de prestação de serviços: A receita compreende
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e de
prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. O Grupo reconhece a
receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para o Grupo e quando critérios específicos tiverem sido
atendidos para as atividades do Grupo. O Grupo registra suas receitas de vendas de produtos
no momento em que transfere riscos e benefícios. (b) Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo regime de competência. 2.20. Arrendamento Mercantil: O ativo de direito de uso é mensurado pelo custo, que é composto pelo
valor inicial de mensuração do passivo de arrendamento, abrangendo quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo Grupo, e quaisquer pagamentos de arrendamento feitos antes da
data do seu início, calculados a valor presente. O Grupo deprecia os ativos de direito de uso
em bases lineares, a partir da data de início do arrendamento até o término do prazo do arrendamento. Na data de início, o Grupo mensura o passivo de arrendamento pelo valor presente dos pagamentos, descontados com a aplicação da taxa de juros definida pela Matriz. Os
pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento são
compostos por pagamentos fixos. Após a mensuração inicial, o passivo de arrendamento é
atualizado monetariamente e baixado pelos respectivos pagamentos. No caso de reavaliação
ou modificação, ou se houver mudanças substanciais em pagamentos fixos, pode ser necessário um recalculo para refletir o evento ocorrido. Quando o passivo é remensurado, o ajuste
correspondente é atribuído ao ativo de direito de uso. 2.21. Distribuição de dividendos e
juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para
os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras
da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia ou deliberação dos acionistas. Qualquer valor diferente do mínimo obrigatório somente é provisionado
na data em que são aprovados pelos acionistas. O benefício fiscal dos juros sobre capital
próprio é reconhecido na demonstração de resultado. 2.22. Resultado por ação: O resultado
por ação básico é calculado dividindo-se o resultado do exercício atribuível aos acionistas
controladores da Companhia pela média ponderada de ações em circulação no respectivo
período. O resultado por ação diluído é calculado considerando-se a média das ações em
circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito
diluidor, nos períodos apresentados, nos termos do CPC 41 - Resultado por ação. Em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019, o resultado básico e diluído por ação são iguais. 3. Estimativas
e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos
respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro, estão contempladas abaixo. (a) Benefícios de longo
prazo: O valor atual de obrigações pós-emprego depende de uma série de fatores que são
determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas. Entre as premissas usadas na determinação do custo (receita) líquido para os planos de benefícios de
empregados está a taxa de desconto, tábua de mortalidade e projeção de inflação. Quaisquer
mudanças nessas premissas afetarão o valor contábil das obrigações de benefícios de empregados. Em relação à taxa de desconto, o Grupo determina a taxa apropriada ao final de cada
exercício. Essa é a taxa de juros que deveria ser usada para determinar o valor presente de
futuras saídas de caixa estimadas, que devem ser necessárias para liquidar as obrigações de
benefícios de empregados. Ao determinar a taxa de desconto apropriada, o Grupo considera
como referência as taxas de juros de títulos públicos, denominados em reais e que têm prazos
de vencimento próximos dos prazos das respectivas obrigações de benefícios de empregados. Esta e as outras premissas importantes para as obrigações de benefícios de empregados
se baseiam, em parte, em condições atuais do mercado. Informações adicionais estão divulgadas na Nota 18. (b) Provisão para contingências: O Grupo é parte de diversos processos
judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes
a processos judiciais que representam perdas prováveis. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a análise das evidências disponíveis, entre elas a opinião dos advogados externos. A administração acredita que essas contingências estão corretamente apresentadas nas
demonstrações financeiras. (c) Provisões para riscos ambientais: O Grupo registra provisão
para riscos ambientais, que é calculada com base na projeção dos fluxos de desembolsos futuros requeridos para promover a recuperação ambiental, preparados por empresa especializada, descontada a valor presente, considerando o prazo em que estima incorrer nos referidos custos. 4. Gestão de riscos financeiros: 4.1. Fatores de risco: O Grupo realiza operações
envolvendo instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais, que se destinam a
atender às necessidades próprias, bem como a reduzir a exposição a riscos de mercado (incluindo risco de moeda e risco de fluxo de caixa ou valor justo associado com a taxa de juros),
risco de crédito e risco de liquidez. A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias de operação, estabelecimento de sistemas de controles e determinação
de limites das posições revisadas periodicamente. Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros do Grupo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e aproximam dos seus valores de mercado. O quadro a seguir sumaria a natureza e a extensão dos riscos decorrentes
de instrumentos financeiros e como o Grupo administra sua exposição.
Metodologia utilizada
Gestão
para mensuração
do impacto
Previsão de fluxos
de caixa Análise de Contratos futuros a termo
sensibilidade
Diversificação das
Caixa e equivalentes
instituições financeiras
de caixa, contas a rece- Análise de
Risco
Monitoramento dos limites
ber de clientes, ativos vencimento
de
de crédito/ ratings
financeiros disponíveis Avaliação
crédito para
Orientações de investimento para
venda e mantidos de crédito
ativos financeiros disponíveis para
até o vencimento
venda e mantidos até o vencimento
Risco de Empréstimos e
Previsões de
Linhas de crédito disponíveis
liquidez outros passivos
fluxo de caixa
(a) Risco de mercado: (i) Risco com taxa de câmbio: O risco associado decorre da possibilidade de o Grupo vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado. O Grupo
atua internacionalmente e está exposto ao risco cambial decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos e ao Euro. O Grupo possui ativos e passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir:
Controladora
Consolidado
Ativo
2020
2019
2020
2019
Clientes no exterior
29.965
34.427
29.965
34.427
Passivo
Fornecedores estrangeiros
(33.971) (32.757) (34.092)
(33.090)
Ativo (Passivo), líquido
(4.006)
1.670
(4.127)
1.337
(ii) Risco de fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros: O risco de taxa de
juros do Grupo decorre dos financiamentos com taxas fixas. Os financiamentos emitidos às
taxas fixas expõem o Grupo ao risco de valor justo associado à taxa de juros. O Grupo analisa
sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica. São simulados diversos cenários levando
em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes, financiamento e hedge
natural. Os cenários são elaborados somente para os passivos que representam as principais
posições com juros. O valor contábil foi determinado utilizando as taxas de juros pactuadas
com as instituições financeiras (custo amortizado), as quais refletem o valor corrente de
mercado, consideradas as condições e natureza dessas operações, cujas características estão
apresentadas na Nota 14. (b) Risco de crédito: Os instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam o Grupo em concentração de risco de crédito consistem, principalmente, em
saldos em bancos e contas a receber de clientes. A política de vendas do Grupo está intimamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de
seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes,
assim como o acompanhamento dos prazos de financiamentos de vendas por segmento de
negócios e limites individuais de posição são procedimentos adotados a fim de minimizar
eventuais problemas de inadimplência das contas a receber. A administração do Grupo monitora o risco do saldo a receber de clientes, avaliando a necessidade de se constituir provisão
Risco
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para créditos de liquidação duvidosa. O Grupo avalia o crédito de instituições financeiras em
relação à sua capacidade de liquidar o principal e os juros dos títulos emitidos e monitora o
cumprimento de seus procedimentos de seleção de instituições financeiras e aprovação de
seus investimentos nestas. (c) Risco de liquidez: O Grupo gerencia o risco de liquidez tendo
seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e mantendo saldos de caixa
e aplicações financeiras suficientes para honrar seus compromissos. A previsão de fluxo de
caixa é realizada pelo departamento de Tesouraria. Este departamento monitora as previsões
contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar que ela tenha caixa suficiente
para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros
não derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na
tabela são os fluxos de caixa descontados contratados.
Controladora
Consolidado
Menos Entre um
Menos Entre um
de um
e cinco
de um
e cinco
Em 31 de dezembro de 2020
ano
anos
ano
anos
Passivos de arrendamento
11.676
19.785
11.900
19.785
Fornecedores e outras obrigações
241.197
- 244.172
252.873
19.785 256.072
19.785
Controladora
Consolidado
Menos Entre um
Menos Entre um
de um
e cinco
de um
e cinco
Em 31 de dezembro de 2019
ano
anos
ano
anos
Passivos de arrendamento
11.681
28.267
11.900
28.496
Fornecedores e outras obrigações
175.459
- 177.425
187.140
28.267 189.325
28.496
(d) Análise de sensibilidade: Demonstramos, a seguir, quadro ilustrativo da análise de
sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos a variação cambial, bem como sobre as
despesas e receitas financeiras apuradas sobre o cenário projetado para 31 de dezembro de
2020, caso tais variações nos componentes dos riscos identificados ocorrerem. Simplificações
financeiras foram efetuadas no isolamento da variabilidade do fator de risco em análise.
Como consequência, as estimativas apresentadas a seguir não indicam, necessariamente,
os montantes que poderão ser apurados nas próximas demonstrações financeiras. O uso de
diferentes hipóteses e/ou metodologias pode gerar um efeito material sobre as estimativas
apresentadas a seguir. (i) Metodologia utilizada: A partir dos saldos dos valores expostos,
conforme demonstrado nas tabelas abaixo e assumindo que os mesmos se mantenham
constantes, apuramos o diferencial de taxa de câmbio para cada um dos cenários projetados
pelo Grupo. O Grupo não considera significativa a exposição ao risco de taxa de juros, desta
forma tais efeitos foram isolados e excluídos na simulação das variações nos cenários econômicos. O cenário provável está baseado nas expectativas do Grupo, na data de 31 de dezembro de 2020, para as variáveis indicadas. Adicionalmente, as variações positivas e negativas
de 25% foram aplicadas sobre a taxa cambial real de 31 de dezembro de 2020.
(ii) Fator de
Controladora
Consolidado
Variações
risco moeda
Fator
Valores
Valores
adicionais no
de
expostos em
expostos em
saldo contábil
risco
2020 2019
2020 2019 (25)%
25%
Contas a receber
US$ 29.965 34.427 29.965 34.427 (7.491)
7.491
Fornecedores
US$ (30.892) (26.869) (31.013) (27.202) 7.723 (7.723)
Fornecedores
EUR (3.079) (5.888) (3.079) (5.888)
770
(770)
Impacto líquido
(4.006) 1.670 (4.127) 1.337
1.002 (1.002)
Taxas de US$ utilizadas - R$ 5,18
Taxas de EUR utilizadas - R$ 6,35
4.2. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade, bem como oferecer retorno aos acionistas e benefícios às
outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal. O Grupo monitora
o capital com base na alavancagem financeira. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao
total de financiamentos, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e empréstimos e recebíveis. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 podem ser assim sumariados:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Total dos passivos de
arrendamento (Nota 16(b))
31.461
39.948
31.685
40.396
Menos - caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (40.810) (23.087) (45.973)
(29.238)
Caixa e equivalentes de caixa sobre a dívida (9.349)
16.861 (14.288)
11.158
Total do patrimônio líquido
383.292 503.054 383.292
503.054
Total do capital
373.943 519.915 369.004
514.212
Índice de alavancagem financeira - %
(2,50%)
3,24
(3,87%)
2,17
4.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes
e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), estejam
próximos de seus valores justos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação,
é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para o Grupo para instrumentos financeiros similares.
4.4. Instrumentos financeiros por categoria:
Ativos ao custo amortizado
Controladora
Consolidado
Ativos
2020
2019
2020
2019
Contas a receber de clientes
e demais contas a receber
208.624 257.678 214.689
264.182
Caixa e equivalentes de caixa
40.810
23.087
45.973
29.238
249.434 280.765 260.662
293.420
Passivos ao custo amortizado
Passivos
Passivos de arrendamento
31.461
39.948
31.685
40.396
Fornecedores e outras obrigações
175.842 121.505 178.817
123.471
Fornecedores - risco sacado
65.355
53.954
65.355
53.954
272.658 215.407 275.857
217.821
Qualidade do crédito dos ativos financeiros - clientes: A qualidade do crédito dos ativos
financeiros que não estão vencidos ou impaired pode ser avaliada mediante referência às
classificações externas de crédito (Serasa) ou pela classificação interna com base nas informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. O Grupo classifica o
risco de crédito dos seus clientes de acordo com os ratings atribuídos a cada um, conforme
critério abaixo:
Categoria do Risco de
Critério para classificação (Rating)
risco de crédito crédito
Inexistente - N/A - Empresas do grupo
O
“Key accounts”
- Classificação de investimento (equivalente a S&P com grau
A a AAA) e / ou empresa bem estabelecida, com índices financeiros sólidos e excelentes.
A
Baixo risco
- A análise de terceiros da empresa deve mostrar índices
financeiros sólidos.
- Localização do cliente (non country-risk)
- Classificação de investimento (equivalente a S&P BBB) e / ou
empresa bem estabelecida, com índices financeiros sólidos.
B
Médio risco - O histórico de pagamentos deve mostrar um pagamento
constante e pontual das faturas.
- Localização do cliente (non country-risk)
- Classificação sem investimento ou com resultados insatisfatórios.
C
Alto risco
- Nenhuma informação financeira fornecida e disponível.
- Localização geográfica do cliente (country-risk)
- Bom comportamento de pagamento.
Em 31 de dezembro, a composição da carteira de contas a receber do Grupo, classificada de
acordo com os ratings atribuídos a cada cliente é como segue:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
O - Key accounts
31.104 118.844
31.069
119.073
A - Baixo risco
67.344
46.660
73.770
51.872
B - Médio risco
63.687
61.482
63.687
61.482
C - Alto risco
39.774
27.748
39.774
27.748
201.909 254.734 208.300
260.175
5. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Caixa e bancos
11.796
21.587
12.948
22.238
Certificado de Depósitos Bancários(CDB)
29.014
1.500
33.025
7.000
40.810
23.087
45.973
29.238
As aplicações financeiras são representadas por aplicações financeiras de alta liquidez e com
prazos de vencimento inferiores há 90 dias e registradas ao custo, acrescido dos rendimentos
proporcionalmente auferidos até as datas dos balanços. Eventuais penalizações estão limitadas a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), quando aplicável, de acordo
com a legislação vigente. Estas aplicações financeiras, possuem rendimento aproximado de
80% da taxa de juros do CDI.
6. Contas a receber
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Clientes no país terceiros
163.408 128.259 169.834
133.471
Clientes no exterior terceiros
7.397
7.631
7.397
7.631
Empréstimos para partes relacionadas (Nota 9(a))
75.256
75.256
Partes relacionadas (Nota 9(a))
31.104
43.588
31.069
43.817
Provisão para créditos
de liquidação duvidosa (i)
(5.833)
(5.742)
(6.265)
(6.135)
196.076 248.992 202.035
254.040
A abertura por vencimento das duplicatas vencidas e a vencer, é como segue:
Controladora
Consolidado
A vencer
2020
2019
2020
2019
Até 30 dias
111.318
90.984 117.709
96.425
De 31 até 60 dias
51.628
48.176
51.628
48.176
A partir de 61 dias
27.241
91.988
27.241
91.988
Vencidas
Até 30 dias
5.257
10.220
5.257
10.220
De 31 até 60 dias
665
4.842
665
4.842
A partir de 61 dias
5.800
8.524
5.800
8.524
201.909 254.734 208.300
260.175
(i) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: O Grupo aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48 para a mensuração de perdas de crédito esperadas considerando
uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as contas a receber
de clientes e ativos de contratos. A movimentação da provisão para créditos de liquidação
duvidosa é demonstrada a seguir:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Saldo inicial
5.742
5.783
6.135
6.151
Adições
1.311
49
1.350
76
Baixas e reversões
(1.220)
(90)
(1.220)
(92)
Saldo final
5.833
5.742
6.265
6.135
7. Estoques
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Produtos acabados e semiacabados
71.118
44.234
75.088
49.401
Mercadorias para revenda
53.754
27.184
53.754
27.184
Matérias-primas e materiais técnicos
33.170
32.564
34.476
34.329
Importações em andamento
17.893
14.571
17.893
14.571
Provisão para ajuste ao valor líquido
de realização ou outras perdas
prováveis na realização (i)
(4.908)
(7.109)
(5.002)
(7.228)
171.027 111.444 176.209
118.257
(i) Provisão para ajuste ao valor de mercado ou outras perdas prováveis na realização:
Essa provisão é reconhecida em bases consideradas suficientes pela administração
para cobertura de eventuais perdas na realização dos estoques. São considerados os seguintes critérios: 50% do valor do item, para itens não movimentados entre 1 e 2 anos.
E 100% do valor do item, para itens não movimentados há mais de 2 anos. A movimentação
da provisão é demonstrada a seguir:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Saldo inicial
7.109
16.544
7.228
16.636
Adições
143
239
146
266
Baixas e reversões
(2.344)
(9.674)
(2.372)
(9.674)
Saldo final
4.908
7.109
5.002
7.228
8. Tributos a recuperar
Controladora
Consolidado
Circulante
2020
2019
2020
2019
Imposto de Renda e Contribuição Social
16.700
2.839
17.930
2.839
PIS/COFINS
15.918
11.174
15.918
11.174
ICMS/IPI
597
2.375
1.387
2.375
Outros tributos
1.917
1.928
1.917
2.402
35.132
18.316
37.152
18.790
Controladora
Consolidado
Não circulante
2020
2019
2020
2019
PIS/COFINS
31.822
41.439
31.822
41.439
ICMS Diferido s/Ativo Fixo-LC102/00
3.433
4.042
3.678
4.042
Outros tributos
245
35.255
45.481
35.500
45.726
Os valores a recuperar de PIS e COFINS referem-se a créditos apurados de ação transitada
em julgado referente ao cálculo do indébito tributário do ICMS excluído da base de cálculo do PIS e COFINS utilizando o método com base no saldo do ICMS a pagar (SCI nº 13).
Os valores apurados para o resultado de 2019 foram R$ 45.396 (COFINS) e R$ 9.856 (PIS)
totalizando o montante de R$ 55.252. 9. Partes relacionadas: (a) Saldos e transações:
Os saldos das transações com partes relacionadas estão assim compostos:

Controladora:
Ativo
Clariant International AG
3.846
Controladas:
Clariant Adm. de Bens Ltda.
Companhia Brasileira
de Bentonita Ltda.
Outras Partes Relacionadas:
Clariant Pl. & Co. Brasil Ind.
Química Ltda.
Clariant AG, Switzerland
Clariant Argentina S.A.
6.689
Colorants Solutions Brasil Ltda 4.668
Clariant Australia Pty Ltd.
Clariant Chemicals China Ltd. 343
Clariant Colômbia S.A.
2.190
Clariant Colorquimica Chile Ltda. 959
Clariant Corporation USA
Clariant Gulf FZE
1.206
Clariant Indonesia PT
Clariant Japan KK
208
Clariant México S.A. de CV
782
Clariant Oil Services UK Ltd.
Clariant Peru S.A.
1.576
Global Amines
Company Pte Ltd.
3.830
Clariant Produkte GmbH
Clariant South East Asia Pte. Ltd Clariant Southern África Ltd.
72
Clariant Turkie Boya Evi
313
Clariant Venezuela S.A.
1.642
Clariant Services
Poland Spolka z.o.o.
Clariant (Maroc) S.A. Morocco 1.419
Clariant Oil Services
Scandinavia AS
526
Clariant Qatar W.L.L.
PT.Clariant Specialties Indonesia 797
Sud-Chemie India Pvt Ltd
Sud-Chemie Quatar
Clariant Ali Al Abdulla Al Tamimi Clariant Singapore
Sabic Innovative Plas South
38
Clariant (RUS) LLC
Stahl Lux 2 SA
31.104

Controladora
2020
2019
Pas- Ven- ComPas- Ven- Comsivo das pras Ativo sivo das pras
12.434 22.053 114.489 4.362 6.235 12.534 42.042
35

726 9.218

468

315 3.243

72
159
1.037
25
51
1.822
4.471
11

32.037
42.015
1.650
17.914
4.720
636
5.350
320
13.749
636
3.918

33.250
669
1.976
4.346
500
664
21.100
35.157
149
241

-

712

823 9.120

7

110

- 2.296

86.702
- 55.926
79
- 561
9.024 400 19.397 1.508
- 1.363
- 3.433
87 267 475
2.685
- 15.964 265
163
7 3.924 417
1.867 1.355 5.082 5.871
321
- 1.634
- 580
- 366
1.488 5.346 12.715 26.820
24 987
63
186
69 4.129
96

6.083 41.398 46.264 5.339 3.406 28.479 13.384
2.314 925 2.132
94 2.435 250 2.429
1.466
59 7.596
- 2.385
- 7.322
- 125
- 157
137 401 262
94
- 324
- 1.275
465
- 6.023
- 5.492
- 4.365

469
- 4.313
- 8.292
-

- 3.973
- 830
6 5.820
6
- 21.440
- 1.951
49
- 288
- 568
- 593
3.681
36
42
- 170
- 2.158
24
34.731 202.691 308.761 118.844 25.251 177.858 120.966
Consolidado
2020
2019
Pas- Ven- ComPas- Ven- ComControladora:
Ativo sivo das pras Ativo sivo das pras
Clariant International AG 3.846 12.463 22.053 114.853 4.384 6.242 12.534 42.313
Outras Partes Relacionadas:
Clariant Pl. & Co. Brasil Ind.
Química Ltda.
- 86.916
- 55.926
79
Clariant AG, Switzerland
- 33.250
- 561
Clariant Argentina S.A.
6.689
72 32.037 669 9.024 400 19.397 1.508
Colorants Solutions Brasil Ltda 4.684 159 42.015 1.976
Clariant Australia Pty Ltd.
- 1.037
- 4.346
- 1.363
- 3.433
Clariant Chemicals China Ltd. 343
- 1.650
87 267 475
Clariant Colômbia S.A.
2.190
25 17.914 500 2.685
- 15.964 265
Clariant Colorquimica Chile Ltda. 959
51 4.720 664 163
7 3.924 417
Clariant Corporation USA
- 1.822 636 21.100 1.867 1.355 5.082 5.871
Clariant Gulf FZE
1.206
- 5.350
- 321
- 1.634
Clariant Indonesia PT
- 580
Clariant Japan KK
208
- 320
- 366
Clariant México S.A. de CV
782 4.471 13.749 35.157 1.488 5.346 12.715 26.820
Clariant Oil Services UK Ltd.
- 636 149
24 987
63
Clariant Peru S.A.
1.576
11 3.918 241 186
69 4.129
96
Global Amines
Company Pte Ltd.
3.830 6.083 41.398 46.264 5.339 3.406 28.479 13.384
Clariant Produkte GmbH
- 2.314 925 2.132
94 2.435 250 2.429
Clariant South East Asia Pte. Ltd - 1.466
59 7.596
- 2.385
- 7.322
Clariant Southern África Ltd. 72
- 125
- 157
Clariant Turkie Boya Evi
313 137 401 262
94
- 324
Clariant Venezuela S.A.
1.642
- 1.275
Clariant Masterbatch Ibérica S.A.
Clariant Services
Poland Spolka z.o.o.
- 523
- 6.618
- 531
- 4.888
Clariant (Maroc) S.A. Morocco 1.419
- 5.492
- 4.365
- 8.292
Clariant Oil Services
Scandinavia AS
526
- 3.973
- 830
6 5.820
6
Clariant Qatar W.L.L.
- 21.441
PT. Clariant Specialties Indonesia797
- 1.951
49
- 288
Sud-Chemie India Pvt Ltd
- 568
- 593
Sud-Chemie Quatar
- 3.681
Clariant Ali Al Abdulla Al Tamimi 36
Clariant Singapore
42
Sabic Innovative Plas South
38
- 170
Clariant (RUS) LLC
- 2.158
Stahl Lux 2 SA
24
31.120 34.315 201.650 297.260 119.073 24.498 177.035 110.396
O empréstimo a receber com a empresa Clariant Plastics & Coatings Brasil Indústria Química
Ltda no valor de R$ 75.000 em aberto em 31 de dezembro de 2019, foi liquidado integralmente em 2020. (b) Remuneração do pessoal-chave da administração: O pessoal-chave
da administração inclui os diretores. A remuneração por serviços de empregados incorrida
nos anos de 2020 e 2019, está demonstrada a seguir:
2020
2019
Salários e encargos
3.938
4.060
Participação nos lucros
1.005
1.066
4.943
5.126
10. Investimentos: A movimentação dos investimentos da Companhia é como segue:
Controladora
2020
Beraca Companhia
Clariant
Ingredientes Brasileira de
AdminisNaturais Bentonita tração de
S.A. (iii)
Ltda (ii) Bens Ltda. (i) Total 2019
Saldo inicial
18.886
55.307
9.220 83.413 84.447
Equivalência patrimonial
7.715
5.070
5.059 17.844 15.186
Ajustes de avaliação patrimonial
33
41
74
(80)
Dividendos recebidos
(2.316)
(5.697)
(6.820) (14.833) (16.140)
Transferência para ativos não
circulant
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A movimentação da provisão é demonstrada a seguir:
Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018
140.389
143.022
Adições
964
973
Baixas e reversões
(33.250)
(33.250)
Atualizações monetárias
10.418
10.418
Saldo em 31 de dezembro de 2019
118.521
121.163
Adições
32.184
32.184
Baixas e reversões
(46.106)
(46.106)
Atualizações monetárias
9.754
9.754
Saldo em 31 de dezembro de 2020
114.353
116.995
O Grupo vem discutindo judicialmente a legalidade de alguns tributos e reclamações trabalhistas. A provisão para contingências passivas é estabelecida por valores atualizados das
questões trabalhistas, tributárias, cíveis e comerciais em discussão nas instâncias administrativa e judicial, com base nas opiniões dos consultores jurídicos do Grupo, para os casos em
que a perda é considerada provável. A provisão para riscos ambientais refere-se aos gastos
de manutenção das condições ambientais de determinadas unidades de produção das fábricas de Suzano, Duque de Caxias, Resende e Jacareí, a qual foi quantificada com apoio de
especialistas internos e externos. Em fevereiro 2016, após longo período de negociação com
o Ministério Público (MP), foi celebrado um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta entre
o MP e a Clariant S.A., para fins de remediação ambiental pré-existente na planta de Suzano/
SP. Este TAC contempla diversos itens e os mesmos tem prazos diferentes e dilatados, e com
o emprego de técnicas distintas. A área SRA “Sustainability & Regulatory Affairs” da Clariant
S.A. em conjunto com a Administração priorizam o cumprimento do acordo e as estimativas
de gastos em suas etapas são revistas periodicamente ajustando-se, sempre que necessário,
os valores já contabilizados. Estas são as melhores estimativas da Administração considerando os estudos disponíveis de recuperação das áreas afetadas. As provisões são mensuradas
pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para o devido cumprimento das
etapas do TAC e o passivo constituído é atualizado monetariamente. Em 31 de dezembro
de 2020, o montante provisionado para cumprir com o TAC nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas é de R$ 67.021 (R$ 85.991, em 31 de dezembro de 2019). Perdas
possíveis: O Grupo possui ações de natureza tributária, envolvendo riscos de perda classificados, pela administração e pelos seus consultores jurídicos, como possíveis. Não há provisão
constituída para essas ações, as quais totalizam R$ 148.520 (2019 - R$ 163.838). 19. Provisões
atuariais: As provisões atuariais referem-se ao passivo decorrente de benefício pós-emprego
por compromissos assumidos relacionado à indenização do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e aviso prévio dos seus empregados, conforme requerido pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil. Essas obrigações, no montante de R$ 25.518 (2019 - R$ 25.682)
na controladora e R$ 25.677 (2019 - R$ 26.381) no consolidado, foram calculadas por atuário
independente e representam o valor presente das obrigações.
Relatório do auditor independente sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Clariant S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Clariant S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Clariant S.A. e suas
controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31
de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Clariant S.A. e da Clariant S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem
como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Jornal O DIA SP

Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Saldo inicial
25.682
25.662
26.381
26.302
Provisão/reversão custo do serviço corrente 2.062
(1.606)
2.131
(1.341)
Remensuração de obrigações
de benefícios pós-emprego
2.648
5.691
2.606
5.830
Benefícios liquidados
(4.874)
(4.065)
(5.441)
(4.410)
Saldo final
25.518
25.682
25.677
26.381
As principais premissas atuariais, em 31 de dezembro, são as seguintes:
Hipóteses econômicas
2020
2019
Taxa de desconto efetiva - % a.a.
2,73
2,52
Inflação - % a.a.
3,32
3,60
Fator de capacidade
Salários - %
5,38
5,67
Hipóteses demográficas
Tábua de mortalidade
AT-2000
AT-2000
Benefícios a empregados: O Grupo oferece a seus empregados benefícios como seguro de
vida, assistência médica e plano de suplementação de aposentadoria, entre outros. A contabilização desses benefícios obedece ao regime de competência, e sua concessão cessa ao término
do vínculo empregatício. O plano de suplementação de aposentadoria dos empregados é
administrado pela Previplan - Sociedade de Previdência Privada, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída e patrocinada pelo Grupo e outras companhias, nos termos
da legislação brasileira. O plano de aposentadoria é de contribuição definida, sendo utilizado
o regime atuarial de capitalização e com avaliações periódicas realizadas em conformidade
com a legislação da previdência privada, reportadas ao órgão de fiscalização e controle do
Ministério da Previdência e Assistência Social. A Companhia contribui com uma taxa variável
sobre a folha de pagamento, alcançando, em 2020, o total de R$ 3.060 (R$ 4.598 em 2019).
20. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 está dividido em 184.862.969 ações ordinárias, cada ação ordinária
confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada. Para ser permitido às companhias brasileiras remeterem lucros ao exterior e repatriarem o capital investido,
é necessário que esse capital esteja registrado no Banco Central do Brasil (BACEN). O capital
nesse órgão está registrado através dos certificados RDE-IED IA019692, IA019025 e IA038651.
(b) Juros sobre o capital próprio e dividendos propostos: Em conformidade com a Lei no
9.249/95, a Companhia calculou juros sobre o capital próprio com base na Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP) no exercício de 2020, no montante de R$ 19.513, os quais foram contabilizados
em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação fiscal. Para efeito dessas demonstrações financeiras, esses juros foram eliminados das despesas financeiras do exercício e estão
sendo apresentados como distribuição do lucro líquido do exercício, portanto, reclassificados
para o patrimônio líquido, pelo valor bruto, uma vez que os benefícios fiscais por ele gerados
são mantidos no resultado do exercício. O saldo em aberto em 31 de dezembro de 2020 é R$
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da Companhia é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa

16.586 (2019 - R$ 40.942). O imposto de renda e a contribuição social do exercício findo em
31 de dezembro de 2020 foram reduzidos em R$ 6.634 em decorrência da dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio creditados aos acionistas. O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, calculada nos termos da
referida lei, em especial no que tange ao disposto nos artigos 196 e 197, é assim demonstrada:
Controladora
2020
2019
Lucro líquido do exercício
59.825
99.558
Reserva legal - 5%, até o limite de 20% do capital social
Base de cálculo dos dividendos
59.825
99.558
Dividendo mínimo obrigatório - 25%
14.956
24.890
Dividendos pagos
29.514
Juros sobre capital próprio deliberados
19.513
26.823
Imposto de renda na fonte sobre os juros sobre o capital próprio (2.927)
(4.023)
Remuneração líquida no ano
46.100
22.800
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar
Controladora
2020
2019
Juros sobre o capital próprio
16.586
40.942
Dividendos a pagar
128.886
Saldo final
145.472
40.942
(c) Reservas de lucros: (i) Reserva de retenção de lucros: De acordo com o estabelecido
no artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações a Diretoria da Companhia irá propor à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dentro do prazo legal, a retenção do saldo do lucro do
exercício de 2020, destinando-o à conta “Reserva de lucros”. Em conformidade ao estabelecido no artigo 199 em vigor da Lei das Sociedades por Ações, a Diretoria da Companhia em
Assembleia Geral Ordinária destinará o valor não destinado da conta “Retenção de lucros”,
no montante de R$ 30.000, como distribuição de dividendos. (ii) Reserva legal: A reserva
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do
capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
21. Receita
Controladora
Consolidado
Receita bruta de vendas e serviços
2020
2019
2020
2019
Venda de produtos
1.306.442 1.137.557 1.357.166 1.196.474
Prestação de serviços
112.845 122.646 118.715
132.905
1.419.287 1.260.203 1.475.881 1.329.379
Deduções da receita bruta de vendas e serviços
Impostos sobre vendas e serviços
(289.411) (254.974) (298.863) (265.997)
Deduções e abatimentos
(535)
(501)
(555)
(554)
(289.946) (255.475) (299.418) (266.551)
1.129.341 1.004.728 1.176.463 1.062.828
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 financeiras. Como parte de uma 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: tIdentificamos e avaliamos os riscos de

Despesas com empregados
Encargos de depreciação e amortização
Despesas de transporte
Despesas de energias
Despesas de manutenção
Variações nos estoques para revenda
Matérias primas, embalagens
e materiais de consumo
Despesas de serviços prestados
por pessoas jurídicas
Outras despesas

Controladora
2020
2019
182.450 193.311
41.617
38.158
33.032
29.813
52.194
50.346
53.905
62.789
154.326 129.120

Consolidado
2020
2019
191.720
204.777
46.272
43.192
36.575
36.517
56.123
55.059
57.706
68.095
155.454
129.406

441.097

448.701

380.871

388.546

42.605
44.502
49.468
51.496
78.971
77.166
73.104
70.218
1.080.197 1.006.076 1.115.123 1.047.306
23. Despesas de benefícios a empregados
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Salários, benefícios e outras
despesas a empregados
144.129 151.006 151.789
160.495
Custos previdenciários
35.248
37.687
36.757
39.495
Custos de planos de pensão
3.073
4.618
3.174
4.787
182.450 193.311 191.720
204.777
Quantidade de empregados
ao final do exercício
768
851
823
919
24. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Despesas bancárias
(824)
(441)
(875)
(544)
Despesas de juros bancários
(1.242)
(2.515)
(1.261)
(2.529)
Despesas e comissões
(133)
(156)
(145)
(160)
Despesas de juros - Direito de uso
(2.390)
(4.038)
(2.411)
(4.107)
Variações cambiais líquidas
(112)
(126)
Outras
(260)
(1.917)
(289)
(1.984)
Despesas financeiras
(4.961)
(9.067)
(5.107)
(9.324)
Outras receitas de juros
195
235
195
235
Outras receitas financeiras
40
96
96
196
Juros recebidos de clientes
75
153
94
227
Variações cambiais líquidas
376
383
Outras
439
255
461
300
Receitas financeiras
749
1.115
846
1.341
Resultado financeiro, líquido
(4.212)
(7.952)
(4.261)
(7.983)
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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.
t Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
tAvaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. t Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

25. Outras receitas (despesas)
Controladora
Consolidado
operacionais, líquidas
2020
2019
2020
2019
(Formação) e Reversão de provisões
(18.493)
26.068 (18.704)
26.210
Reembolsos de gastos com
pesquisa e desenvolvimento
11.096
8.631
11.096
8.631
Comissões estrangeiras
2.818
1.937
2.818
1.937
Levantamento de depósito judicial
10.279
10.279
Ganho na venda do terreno de Duque de Caxias 6.449
6.449
Repactuação de dívida
2.265
2.265
Restituição reintegra
4.174
4.174
Ressarcimento de diárias excedentes de tanques 6.561
5.251
6.561
5.251
Outros reembolsos
6.211
9.048
6.626
9.486
12.367
69.928
12.571
70.508
26. Ativos não circulantes mantidos para venda: Os ativos e passivos referentes à Clariant
Administração de Bens Ltda. apresentados como mantidos para venda após a aprovação da
proposta, em 10 de dezembro de 2020, da venda da Clariant Administração de Bens Ltda. por
parte da administração e dos acionistas do Grupo. Espera-se que até inicio de 2021 se conclua a transação de venda. Não houve Grupo de ativos e passivos para alienação classificados
como mantidos para venda em 31 de dezembro de 2019.
Itens do Grupo de ativos mantidos para venda:
2020
Imobilizado
5.325
Outros ativos circulantes
2.860
8.185
Passivos do Grupo de ativos classificado como mantidos para venda:
2020
Fornecedores e outras obrigações
685
685
27. Seguros (Não auditado): A política do Grupo é a de manter cobertura de seguros para
todos os bens do imobilizado e estoques, sujeitos a riscos, por montantes considerados como
suficientes para cobrir sinistros, considerando a natureza da sua atividade e orientação dos
seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo possuía as seguintes principais apólices de seguro contratadas com terceiros:
Ramos
Importâncias seguradas
Riscos operacionais
725.853
Responsabilidade civil
157.494
A cobertura de seguros não foi objeto de avaliação por parte dos nossos auditores independentes. 28. Eventos Subsequentes: A empresa efetivou o processo de venda em Fevereiro/21 à Alianza Trust Renda Imobiliária da totalidade de quotas, portanto 100% do controle
acionário da Clariant Admin. de Bens Ltda. (vide Nota 26).
Artur Luís Garcia Quelhas - Diretor Financeiro - CPF: 037.599.098-41
Marcelo Betti Saldanha - Contador - CRC 1SP187743/O-3
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. tAvaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações
e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. tObtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 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, 31 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Denilza Portela - Contador CRC 1RS065928/O-4

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.

CLEARING HOUSE S.A.

CNPJ nº 02.178.302/0001-80
Relatório da Diretoria - Srs. Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatuárias,submetemos à apreciação de Vv. Ss. as
Demonstração do Resultado do Exercício
demonstrações financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2.020
2019
Descrição
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.020
Receitas Operacionais
600.962
2019
2020 Passivo/Circulante
2019
2020
Ativo/Circulante
-40.285
Fornecedores
0
1045 (-) Imposto Faturado
560.677
Caixa/Bancos/Aplicação Financeira
432
298 Obrigações Fiscais
2.165
1.485 Receita Operacional Líquida
-772.612
Clientes
39.815
22.584 Obrigações Trabalhistas
10.484
45.210 Despesas Operacionais
Tributos a Recuperar
36.657
52.834 Participações Outras Companhias
192.209
487.840
Despesa do Exercício Seguinte
0
2290 Outras Contas a Pagar
0
11.203 Rendas Financeiras
800
Patrimônio
Imobilizado
176.259
176.259 Capital
259.440
259.440
-211.135
Lucros/Prejuízo
-211.135
-551.958 Lucro antes do Imposto de Renda
Total Ativo
253.163
254.265
253.163
254.265
Nota Explicativa: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e o Capital integralizado é de R$ 259.440 Imposto de Renda/Contribuição Sindical
Lucro/Prejuízo Operacional
-211.135
dividido em 172.960 ações preferenciais e 86.480 ações ordinárias no valor de R$ 1,00 cada.
Sidney Florêncio da Costa - Diretor Presidente
Tatiana Cristina Dornelas Alkimin – Técnico Contabilidade - CRC/SP 267.212

2020
333.606
-22.721
310.885
-661.810
10.102
-340.823
-340.823

ARCADIS LOGOS S.A.
CNPJ nº 07.939.296/0001-50
Relatório da Administração
A Diretoria da Arcadis Logos S.A. tem a satisfação de encaminhar para seus Acionistas o balanço patrimonial e estão plataforma de treinamento online sobre o tema disponível para todos os seus colaboradores (Basecamp),
demais demonstrações financeiras do exercício de 2020. Com expressivo crescimento de receitas, acima de 29% semana de treinamento denominada Analytics Week (para desenvolvimento de capacidades de identificação de
no período mesmo com a muito discreta recuperação econômica do mercado brasileiro, e Order Intake 94% maior oportunidades do mercado em soluções digitais, bem como entendimento dos produtos digitais desenvolvidos
que o registrado no ano anterior, a Arcadis segue plenamente saudável, com resultado lucrativo e ótimo nível de pelos times globais da empresa). Lançou ainda programa global para captação, desenvolvimento e implementação
liquidez, sem endividamento bancário e preparada para a continuidade do crescimento. Empresa global líder em de ideias inovadoras, disponível para todos os colaboradores, denominado Quick Launch, e desenvolvimento da
“Design & Consultancy for natural and built assets”, a Arcadis aplica seu conhecimento profundo sobre os setores solução brasileira Quick Field Insights – reconhecida globalmente como inovação para coleta e gerenciamento de
de mercado e abrangentes serviços de consultoria, engenharia, projetos e gerenciamento, trabalhando em dados e geração de insights a partir de sensores (internet das coisas IoT) e fluxo de automação de dados. Como
parceria com nossos clientes para entregar resultados excepcionais e sustentáveis durante todo o ciclo de vida parte de seu programa de responsabilidade corporativa social, pelo 8º ano consecutivo, seguiu apoiando,
dos ativos naturais e construídos. Somos 28 mil pessoas, em mais de 70 países, e geramos mais de 3,3 bilhões financeiramente e com atividades in loco, o Projeto Cruyff Court Ermelino Matarazzo, que ensina cidadania, por
em receitas. Apoiamos a UN-Habitat com conhecimento e experiência para melhorar a qualidade de vida nas meio de prática esportiva, para 320 crianças carentes na periferia da cidade de São Paulo. Realizou ainda, o
cidades em rápido crescimento em todo o mundo. Em continuidade ao aperfeiçoamento de suas políticas desenvolvimento de um projeto de arquitetura para reforma e construção da nova sede do projeto. Visando apoiar
corporativas, visando atender todas as exigências típicas de uma empresa de capital aberto (caso de sua mulheres empreendedoras costureiras impactadas pela pandemia Covid-19 por meio de geração de renda, apoiou
controladora Arcadis N.V.), em termos de controles e transparência corporativa, exige que todos os seus
também via aporte financeiro o projeto Máscara + Renda. A ação viabilizou a produção de mais de 13.500
colaboradores tenham amplo conhecimento de seus princípios éticos na condução de seus negócios. Segue
máscaras, as quais foram doadas para 9 instituições de caridade em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
realizando treinamentos específicos para que todos os seus colaboradores saibam como reagir corretamente face
São Luís, beneficiando mais de 6.700 pessoas em situação de vulnerabilidade. Na Arcadis estamos comprometidos
a possíveis dilemas em suas rotinas profissionais. Tal filosofia de trabalho ético tem marcado toda a história da
com a Diversidade & Inclusão, avançamos na estrutura da rede de Diversidade & Inclusão para fortalecer nosso
Companhia desde sua fundação e antecede as disposições trazidas pela Lei nº 12.846/2013 publicada no DOU
em 2.8.2013 (Lei Anticorrupção). Tem intensificado também sua atuação e gestão para assegurar um ambiente de objetivo de construir times mais diversos, trazendo diferentes perspectivas e experiências. Criando um ambiente
trabalho seguro e saudável para todos os seus colaboradores, clientes, parceiros e todas as outras partes no qual as pessoas são engajadas, respeitadas e estão confortáveis para ser quem são. Interessados também no
interessadas, com resultados expressivos. Em 2020, como indicadores proativos, Planos de Saúde, Segurança e desenvolvimento contínuo de nossos colaboradores, realizamos durante o ano de 2020 cerca de 2.500 horas de
Meio Ambiente foram implementados para 100% dos projetos com atividades fora do escritório e Avaliações de treinamentos. Por meio do programa global de voluntariado da Companhia (Shelter), realizado em parceria com a
SSO realizadas por 100% dos nossos líderes. Realizou também reuniões nomeadas “Take Time for Safety” para UN-Habitat, oferecemos nossa expertise em atividades técnicas Pro Bono. Aplicamos a nossa pesquisa de clima
toda a organização, apresentando resultados globais e regionais e reforçando responsabilidades, conscientização e trabalhamos constantemente em planos de ação para melhoria contínua de nosso ambiente de trabalho. A
e cultura em SSO, rumo à meta de zero acidentes. Taxa de frequência de acidentes com perda de tempo e taxa de Diretoria registra, mais uma vez, seu agradecimento aos colaboradores, parceiros e clientes pela contribuição em
frequência total de casos registráveis no período foram de 0,00 por 200.000 horas trabalhadas. Foram reportados criar as condições que permitiram o encerramento do exercício de 2020 com sucesso, à semelhança dos anos
777 registros de Quase Acidentes (“Near Miss”) e a divulgação de 70 lições aprendidas ou melhores práticas de anteriores, propiciando continuado fortalecimento e aperfeiçoamento. Renova, assim, seu compromisso de
segurança (“Safety Share e Health Share”) através do Aplicativo Conecta SSO, ferramenta digital que promove e continuar trabalhando e buscar, cada vez mais, prestar seus serviços com qualidade, eficiência e em condições de
fortalece a cultura de SSO. Ainda alinhada à sua estratégia de Inovação e Transformação Digital, proporcionou trabalho seguras e saudáveis, com respeito ao meio ambiente, à sociedade coletiva, a seus colaboradores,
diferentes oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para seus colaboradores. Entre as iniciativas clientes e acionistas.
Demonstrações de resultados
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Ativo
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
3.709 17.960
3.738 17.981
2020
2019
2020
2019 Fluxos de caixa das atividades
Contas a receber de clientes
127.245 76.153 127.245 76.153 Receita operacional líquida
336.388 261.343 336.388 261.343
operacionais
2020
2019
2020
2019
Impostos a recuperar
12.959 15.913 13.729 16.635 Custos dos serviços prestados
(266.349) (200.079) (266.349) (200.079) Lucro/(Prejuízo) do exercício
7.645
(393) 7.636
(397)
Outras contas a receber
4.125
4.140
4.255
4.373 Lucro bruto
70.039 61.264 70.039 61.264 Ajustes de:
Empréstimos a partes relacionadas
- 17.649
- 17.649 (Despesas) receitas
Depreciação
2.821
1.437
2.821
1.437
924
1.056
924
1.056
Conta-corrente de consórcios
operacionais
Amortização
512
561
512
561
Total do ativo circulante
148.962 132.871 149.891 133.847 Administrativas e gerais
(54.739) (48.906) (54.934) (49.059) Resultado da equivalência
Contas a receber de clientes
20.883 19.108 20.883 19.108 Comerciais
1.002
149
(11.418) (10.715) (11.418) (10.715) patrimonial
Depósitos judiciais
8.657
6.858
8.657
6.858 Outras receitas/despesas
Juros sobre empréstimos captados
516
516
Imposto a recuperar
10.658 13.710 10.658 13.710
operacionais, líquidas
2.711
1.977
2.711
1.977 Variação cambial de ativos
Ativo fiscal diferido
15.159 10.125 15.159 10.125 Resultado da equivalência
e passivos
(36)
(540)
(50)
(504)
Ativo de direito de uso
2.907
2.772
2.907
2.772
patrimonial
(1.002)
(149)
- Provisão estimada créditos
10.848
8.623 10.848
8.623 Resultado antes das (despesas)
Outras contas a receber
liquidação duvidosa
(8.289) (2.400) (8.289) (4.010)
Total do realizável ao longo prazo 69.112 61.196 69.112 61.196
Ganho, avaliação recebível a valor
receitas financeiras líquidas
Investimentos
138
1.016
presente
(1.722) (1.808) (1.722) (1.808)
e impostos
5.591
3.471
6.398
3.467
Imobilizado
9.622
5.573
9.622
5.573 Despesas financeiras
(2.079) (3.103) (2.079) (3.103) Imposto de renda e contribuição
169
507
169
507
Intangível
social,
diferidos
(5.034)
(5.034)
Receitas financeiras
2.504
1.224
2.504
1.224
Total do ativo não circulante
79.041 68.292 78.903 67.276
Arrendamento mercantil IFRS 16
8
(39)
8
(39)
Receitas (despesas)
228.003 201.163 228.794 201.123
Total do ativo
(19)
242
(19)
242
financeiras líquidas
425
(1.879)
425
(1.879) Baixa de ativos permanentes
Caixa gerado nas operações
(3.112) (2.275) (4.137) (4.002)
Controladora
Consolidado Resultado antes do imposto
2020
2019
2020
2019
Passivo
de renda e contribuição social
6.016
1.592
6.823
1.588 Imposto de renda e contribuição
Fornecedores
29.556 14.645 29.557 14.645 Imposto de renda e contribuição
social, correntes
(3.405) (1.985) (3.405) (1.985)
Impostos e contribuições a recolher 16.375 12.336 17.145 12.336
social - diferidos
5.034
5.034
- Caixa líquido (aplicado nas)
Salários, férias e encargos sociais 24.133 17.566 24.205 17.566 Imposto de renda e contribuição
gerado pelas atividades
Conta-corrente consórcios e SCP
720
1.916
720
1.916
(6.517) (4.260) (7.542) (5.987)
social - correntes
(3.405) (1.985) (4.221) (1.985) operacionais
Adiantamentos de clientes
24.431 19.646 24.431 19.646 Lucro/(Prejuízo) do exercício
7.645
(393)
7.636
(397) Variações em:
Passivo de arrendamento
2.116
1.596
2.116
1.596 Lucro/(Prejuízo) atribuível aos:
Contas a receber de clientes
(44.578) (6.348) (44.578) (4.743)
Partes relacionadas
- 10.516
- 10.516 Acionistas controladores
(486) (2.757)
(383) (2.771)
7.645
(393)
7.645
(393) Outras contas a receber
653
531
694
571 Acionistas não controladores
Outras contas a pagar
(1.799) (1.208) (1.799) (1.208)
(9)
(4) Depósitos judiciais
Total do passivo circulante
97.984 78.752 98.868 78.792 Lucro/(Prejuízo) do exercício
4.752
9.363
4.727
7.645
(393)
7.636
(397) Créditos de tributos corrente/diferido 9.411
Provisões para contingências
11.280
6.570 11.280
6.570
Outras contas a pagar
122
324
123
330
Lucro/(Prejuízo) por ação
Passivo de arrendamento
761
1.137
761
1.137
Fornecedores
14.911
(9.312) 14.912
(9.312)
no final do exercício - R$
Aquisição de Companhia
Impostos e contribuições a recolher 4.039
597
4.809
597
Lucro/(Prejuízo) por
1.896
6.221
1.896
6.221
- compromisso
Conta corrente consórcios e SCP
(1.064)
(838) (1.064)
(838)
ação básico e diluído
0,030
(0,002)
13.937 13.928 13.937 13.928
Total do passivo não circulante
Adiantamentos de clientes
4.785
7.909
4.785
7.909
Demonstrações de resultados abrangentes
Total do passivo
111.921 92.680 112.805 92.720
Contingências passivas
4.710
(1.630) 4.710
(1.630)
Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Patrimônio líquido
Salários, férias e encargos sociais
6.567
5.112
6.639
5.112
Controladora
Consolidado Aquisição de Companhia
Atribuível aos acionistas
2020
2019
2020
2019
da controladora
- compromisso
(4.325)
103
(4.325)
103
7.645
(393) 7.636
(397)
Capital social
119.924 119.924 119.924 119.924 Lucro (Prejuízo) do exercício
(7.707) (3.296) (6.808) (1.724)
Ajuste de avaliação patrimonial
(13.786) (13.740) (13.786) (13.741) Variação cambial, conversão
Fluxo de caixa líquido decorrente
(46)
(504)
(51)
(507) das atividades operacionais
de moeda estrangeira
9.944
2.299
9.944
2.299
Reserva de lucros
(14.224) (7.556) (14.350) (7.711)
7.599
(897) 7.585
(904) Fluxo de caixa das atividades
Total do patrimônio liquido
116.082 108.483 116.082 108.482 Resultado abrangente total
Resultado abrangente
Participação de acionistas
de investimento
(93)
(79) atribuível aos:
não controladores
Aquisição em ativo imobilizado
(6.851) (4.626) (6.851) (4.625)
Acionistas controladores
7.599
(897) Aquisição em ativo intangível
116.082 108.483 115.989 108.403
(175)
(64)
(175)
(64)
(14)
(7) Empréstimo concedido a partes
Acionistas não controladores
Total do passivo e patrimônio
7.585
(904) relacionadas
228.003 201.163 228.794 201.123 Resultado abrangente total
líquido
(5.403)
(5.403)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)
Empréstimo amortizados de partes
Ajustes de avaliação
relacionadas
7.133 15.381
7.133 15.381
patrimonial Reserva de lucros
Aporte de capital
(134)
Ajustes
(27) 5.288
107
5.289
Lucros /
cumulativos de
Fluxo de caixa decorrente das
Capital
Lucros a
Acionistas não
(Prejuízos)
conversão de
atividades de investimento
Total controladores
Total Fluxo de caixa das atividades
social acumulados
realizar
moeda estrangeira Legal
539.721
(410.805)
(13.236)
- 115.680
(72) 115.608
Saldos em 1º de janeiro de 2019
de financiamento
Prejuízo do período
Empréstimos captados com partes
(2.692)
(2.692)
(2.692) relacionadas
(janeiro a setembro de 2019)
- 10.000
- 10.000
539.721
(413.497)
(13.236)
- 112.988
(72) 112.916 Caixa líquido proveniente das
Saldos em 30 de setembro de 2019
Redução de capital:
atividades de financiamento
- 10.000
- 10.000
Absorção dos prejuízos acumulados
Redução em caixa e equivalentes
até 30/09/2019
(202.797)
202.797
de caixa
(14.251) 7.732 (14.243) 7.578
Capital excessivo
(217.000)
217.000
- Caixa e equivalentes de caixa
Redução a valor recuperável
(6.300)
(6.300)
(6.300) em 1º de janeiro
17.960 10.228 17.981 10.403
Lucro/(prejuízo) do período
Caixa e equivalentes de caixa
(outubro a dezembro de 2019)
2.299
(504)
1.795
(7) 1.788
em 31 de dezembro
3.709 17.960
3.738 17.981
(2.299)
115
2.184
Constituição de reserva de lucros
(14.251) 7.732 (14.243) 7.578
119.924
(13.740)
115
2.184 108.483
(79) 108.403 Informações adicionais às
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do exercício
7.645
(46)
7.599
(14) 7.585
demonstrações dos fluxos
(7.645)
382
7.263
Constituição de reserva de lucros
de caixa
119.924
(13.786)
497
9.447 116.082
(93) 115.989 Itens que não afetam
Saldos em 31 de dezembro de 2020
movimentação de caixa
A Diretoria
Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC1SP085590/O-0
Imposto pago, compensação
As Notas Explicativas na íntegra encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.
de créditos de tributos
3.052
2.076
3.052
2.076
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Amortização de recebíveis,
Aos Administradores e Acionistas - Arcadis Logos S.A. Opinião: Examina- sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras indi- cessão de crédito
10.649
- 10.649
mos as demonstrações financeiras individuais da Arcadis Logos S.A. viduais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da Amortização de recebíveis,
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem- capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli- redução de capital
- 217.000
- 217.000
bro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a panhia e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgaconsolidadas da Arcadis Logos S.A. e sua controlada (“Consolidado”) que operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra- ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resul- sua controlada são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro- base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa cesso de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex- do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se conplicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosopinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa- demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjun- so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstradamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei- to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
ra da Arcadis Logos S.A. e da Arcadis Logos S.A. e sua controlada em 31 de fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu- forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidêndezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respecti- rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
vos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas opera- a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em conções e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, incluopinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, sive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi- tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria aprolidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio- priada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua con- nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as detrolada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos monstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseConselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa- e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, plane- quentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responbilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planeauditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun- jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
Responsabilidades da administração e da governança pelas demons- damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
trações financeiras individuais e consolidadas: A administração da resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 7 de abril de 2021.
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
CRC 2SP000160/O-5
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedeterminou como necessários para permitir a elaboração de demonstra- dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetições financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau- vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
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22. Despesas e custos por natureza

Mairkon Strangueti Nogueira
Contador CRC 1SP255830/O-3

CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
O Conselho de Administração da Ambipar Participações e Empreendimentos S/A convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º da Instrução CVM nº
481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), no dia 30 de abril de 2021, às 15:30 horas, por meio da Plataforma Teams (“Plataforma Digital”),
a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: I. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração
e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2020; III. Fixação da remuneração dos
administradores para o exercício 2021. Considerando os efeitos da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus) no Brasil e as medidas das
autoridades sanitárias e governamentais para o enfrentamento da pandemia, especialmente quanto à restrição de circulação e reunião de pessoas,
a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser: (a) via Boletim de
Voto a Distância, cujo modelo está disponibilizado aos acionistas nos endereços eletrônicos da Companhia (https://ri.ambipar.com/) e da CVM
(http://www.cvm.gov.br); (b) via Plataforma Digital, que poderá ser acessada pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos termos
do artigo 21-C, §§ 2º e 3º da ICVM 481, caso em que o acionista poderá (i) simplesmente participar da Assembleia, tenha ou não enviado o Boletim;
ou (ii) participar e votar na Assembleia, situação em que as instruções de voto porventura enviadas anteriormente por meio do Boletim pelo acionista
serão desconsideradas, prevalecendo o voto proferido via Plataforma Digital. A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser
feita nos termos do artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme aplicável. A Companhia informa aos acionistas
que desejarem participar desta Assembleia que as instruções para acesso à Plataforma Digital e/ou envio do Boletim de Voto a Distância, nos
termos da ICVM nº 481, constam da Proposta da Administração e no Manual para Participação do Acionista na Assembleia. Para participar da
Assembleia por meio da Plataforma Digital o acionista deve enviar solicitação à Companhia para o e-mail ri@ambipar.com, com antecedência de
até 5 (cinco) dias antes da sua realização, ou seja, até às 15:30 hs - horário de Brasília - do dia 25 de abril de 2021, a qual deverá estar devidamente
acompanhada dos seguintes documentos: Pessoa Física: (a) identificação válida com foto (cópia original ou certificada) do acionista. Os seguintes
documentos podem ser apresentados: (i) Carteira de Identidade (RG); (ii) Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE); (iii) Passaporte; (iv)
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
RENATO OLIVEIRA E SILVA E KATIA DA SILVA AMORIM. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO CAETANO DO SUL, SP, NO DIA25/
10/1983, FILHO DE EDMUNDO SOUZA E SILVA E DE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,ASSESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CAPOEIRAS, PE, NO DIA05/
01/1986, FILHA DE JOÃO NUMERIANO DE AMORIM E DE MARIA LUCINEIDE DE AMORIM.
ROGÉRIO APARECIDO DAS CHAGAS E VANIA CRISTINA RAMOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CHURRASQUEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM RIBEIRÃO PIRES, SP, NO DIA 17/10/
1983, FILHO DE E DE JOSEFINA HELENA DAS CHAGAS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/09/1981, FILHA DE
SAMUEL VIERIA RAMOS E DE ANGELA ELISETE HIPOLITO RAMOS. (TRATA-SE DA CONVERSÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO)
SAMUEL LIBARINO BERNARDO E MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/01/
2000, FILHO DE JOSÉ LUIZ BERNARDO E DE EDINALVA LIBARINO BERNARDO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM , , NO DIA 13/10/1967, FILHA DE
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS E DE SINESIA MARIA DA CONCEIÇÃO.
THIAGO DOS SANTOS SILVA E DAYANE DA SILVA SANTOS.ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE ESTOQUISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM BARRA DO CORDA, MA, NO DIA 03/10/1993,
FILHO DE JOSE RISONOR DA COSTA SILVA E DE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COMPRADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
27/09/1992, FILHADE SILVANO MOREIRA DOS SANTOS E DE ALBA MARIA DA SILVA SANTOS.
LUIZ CARLOS DA SILVAE TELMA SILVA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ENCARREGADO, SOLTEIRO, NASCIDO EM PINDAMONHANGABA, SP, NO DIA 15/05/1967, FILHO
DE NELSON DASILVAE DE MARIAAPPARECIDADA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
LAVRADORA, DIVORCIADA, NASCIDA EM CAÉM, BA, NO DIA 12/08/1973, FILHA DE MANOEL
VITORINO DOS SANTOS E DE ANÍZIA MARIA DASILVA.
DIEGO ARAUJO DE OLIVEIRA E LUANA DE SANTANA MARQUES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA,AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/05/1993, FILHO DE
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E DE RITADE CASSIAARAUJO DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA14/05/1996, FILHADE
ANTONIO CARLOS PEREIRA MARQUES E DE MARIA LUCIA DE SANTANA MARQUES.
ARTUR BOTELHO E JOCELINA GOMES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
FUNCIONÁRIO PUBLICO, VIÚVO, NASCIDO EM TEÓFILO OTONI, MG, NO DIA02/07/1948, FILHO DE
MANUEL BOTELHO E DE DOMINGAS BARBOSA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
DIVORCIADA, NASCIDAEM ARACAJU, SE, NO DIA 02/11/1961, FILHA DE JOSÉ GOMES DA SILVAE
DE PETRONILA CARVALHO DA SILVA.
HUGO FELIPE RABELO E SAMYA FRANÇA BORGES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CONSULTOR DE NEGÓCIOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 03/12/1992,
FILHO DE RONALDO JOSÉ RABELO E DE VANESSA DOS SANTOS RABELO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BALCONISTA, SOLTEIRA, NASCIDO EM COROATÁ, MA, NO DIA 31/01/1990, FILHO DE
FRANCISCO BEZERRA BORGES E DE SANDRA MARIA FRANÇA BORGES.
LUCIANO BASTOS DOS SANTOS E ADYNA LARISSA DINIZ DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ANALISTA COMERCIAL, SOLTEIRO, NASCIDO EMAMARGOSA, BA, NO DIA16/01/1986,
FILHO DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS E DE EDILEUSA PEREIRA BASTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIARADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDAEM NATAL, RN,
NO DIA 01/12/1995, FILHA DE AILSON DE OLIVEIRA E DE ROSANA ANDREIA DINIZ.
WAGNER ARAGÃO DOS SANTOS E JHESSI FLORENTINO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA,AJUDANTE DE PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA18/07/1999,
FILHO DE JERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS E DE SALETE ARAGÃO DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/10/
2002, FILHADE IVO DA SILVA E DE MARGARIDA ROQUE FLORENTINO DA SILVA.
JOÃO VICTOR MACHADO BRITO E MARIANE ALVES REZENDE. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MARMORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA30/01/2001, FILHO
DE ZINALDO ROCHA BRITO E DE PAULALUISA MACHADO DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ARTESÃ, SOLTEIRA, NASCIDA EM TERESÓPOLIS, RJ, NO DIA 30/04/2001, FILHA DE
JOSÉ REZENDE DO NASCIMENTO E DE ELISABETE ALVES ROZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.

Indústria Química Kimberlit Ltda.
CNPJ/MF nº 61.167.060/0001-98
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
Balanço patrimonial
Controladora
Consolidado
Demonstração das mutações
Reserva de
Ajustes de
Lucros
Participação
do patrimônio líquido
Capital Reserva de incentivos
avaliação (prejuízos) Participação dos
dos não
Ativo
Notas 2.020 2.019 2.020 2.019
social
lucros
fiscais patrimonial acumulados
controladores controladores Total
Circulante
148.873 146.022 168.665 148.047 Descrição
1.500
42.781
–
49.511
–
93.792
– 93.792
Caixa e equivalentes de caixa
4 17.532 28.246 29.209 28.492 Saldos em 31 de dezembro de 2018
–
–
–
–
–
–
118
118
Contas a receber de clientes
5 109.516 98.676 119.227 99.972 Ajustes de períodos anteriores
–
–
–
(334)
290
(44)
–
(44)
Contas a receber - partes relacionadas
7
4.713
4.530
–
3.740 Realização dos ajustes de avaliação patrimonial
Estoques
6 11.338
8.524 12.675
8.973 Lucros distribuídos
–
(7.536)
–
–
–
(7.536)
– (7.536)
Impostos a recuperar
2.953
1.933
4.011
1.933 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
–
–
–
–
10.137
10.137
(66) 10.071
Adiantamentos a fornecedores
2.415
3.962
2.415
3.962 Constituição de reserva de lucros
–
10.427
–
–
(10.427)
–
–
–
Despesas antecipadas
332
36
900
847 Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.500
45.672
–
49.177
–
96.349
52 96.401
Outros créditos
74
115
228
128 Ajustes de períodos anteriores
–
–
–
–
–
–
200
200
Não circulante
90.886 79.764 92.300 78.931 Realização dos ajustes de avaliação patrimonial
–
–
–
(287)
287
–
–
–
Realizável a longo prazo
Lucros distribuídos
–
(7.148)
–
–
–
(7.148)
– (7.148)
Créditos com pessoas ligadas
7
702
244
719
244 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
–
–
–
–
16.795
16.795
(197) 16.598
Depósitos judiciais
54
54
54
54 Constituição de reserva de incentivos fiscais
–
–
8.811
–
(8.811)
–
–
–
Valores a receber
512
522
512
522 Constituição de reserva de lucros
–
8.271
–
–
(8.271)
–
–
–
Outros créditos
–
–
1
– Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.500
46.795
8.811
48.890
105.996
55 106.051
Investimentos
8 14.755 10.653 11.493
8.837 Demonstração do resultado
Controladora
Consolidado Demonstração do resultado abrangente
Controladora
Consolidado
Imobilizado
9 32.454 26.021 37.046 26.959
Notas
2.020
2.019
2.020
2.019
2.020 2.019 2.020 2.019
Intangível
10 42.409 42.270 42.475 42.315 Receita líquida
15 126.450 104.897 138.019 106.181 Lucro líquido do exercício
16.795 10.137 16.598 10.071
Total do ativo
239.759 225.786 260.965 226.978 Custos dos produtos vendidos
(47.313)
(34.150) (56.780) (36.869) Outros componentes do resultado abrangente
Balanço patrimonial
Controladora
Consolidado Lucro bruto
79.137
70.747 81.239 69.312 Suscetíveis à reclassificação para o resultado
Passivo e patrimônio líquido
Notas 2.020 2.019 2.020 2.019 Receitas (despesas)
Total de outros componentes
Circulante
54.165 78.842 63.597 79.976 Despesas administrativas
16
(7.227)
(7.282) (8.034) (7.334) do resultado abrangente
Empréstimos e financiamentos
11 26.045 53.830 30.118 53.978 Despesas comerciais
17 (33.559)
(34.472) (40.005) (35.019) Resultado abrangente do exercício
16.795 10.137 16.598 10.071
Fornecedores
12.630
6.937 15.301
7.699 Despesas tributárias
(536)
(1.007)
(790) (1.093) Atribuídos aos acionistas:
Fornecedores - partes relacionadas
7
234
107
–
79 Depreciação
(3.098)
(2.027) (3.549) (2.064) Controladores
16.795 10.137
Obrigações trabalhistas
12
4.033
4.101
4.917
4.284 Resultado de equivalência patrimonial
(3.747)
(849)
2.656
1.289 Não controladores
(197)
(66)
Obrigações tributárias
13
4.828
7.503
5.264
7.572 Outras receitas (despesas)
495
664
473
657
Controladora
Consolidado
Obrigações por aquisição de participações 8
3.206
2.070
3.206
2.070 Lucro antes do resultado financeiro
31.465
25.774 31.990 25.748 Demonstração dos fluxos de caixa
2.020 2.019
2.020 2.019
Venda para entrega futura
2.432
3.584
2.432
3.584 Receitas financeiras
18
1.019
951
1.093
965 Fluxo de caixa das
atividades
operacionais
Adiantamentos de clientes
248
221
1.850
221 Despesas financeiras
18 (11.570)
(12.273) (12.004) (12.288)
16.795 10.137 16.795 10.137
Outras obrigações
509
489
509
489 Lucro antes do IRPJ e CSLL
20.914
14.452 21.079 14.425 Lucro líquido do exercício
Não circulante
79.598 50.595 91.317 50.601 Imposto de renda
(2.996)
(3.153) (3.221) (3.177) Lucro líquido do exercício –
–
(197)
(66)
Empréstimos e financiamentos
11 66.183 33.512 78.276 33.637 Contribuição social
(1.123)
(1.162) (1.260) (1.177) Participação dos não controladores
Obrigações tributárias
13
9.041 11.292
9.049 11.292 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
16.795
10.137 16.598 10.071 Ajustes para reconciliar o resultado e o caixa
líquido gerado pela atividades operacionais
Obrigações por aquisição de participações 8
–
3.667
–
3.667 Atribuídos aos acionistas:
–
–
200
118
Contratos de mútuos
7
3.358
2.124
3.367
2.124 Controladores
16.795 10.137 Ajustes de períodos anteriores
–
(44)
–
(44)
Outras obrigações
1.016
–
625
(119) Não controladores
(197)
(66) Ajustes de avaliação patrimonial
Resultado
de
equivalência
patrimonial
(3.747)
849
(2.656)
1.289
Patrimônio líquido
14 105.996 96.349 106.051 96.401 Quantidade de quotas
1.500.000 1.500.000
Deságio com investimentos
604
–
–
12
Capital social
1.500
1.500
1.500
1.500 Lucro (prejuízo) líquido
Valor residual do ativo permanente baixado
3.502
4.757
4.012 4.757
Reserva de lucros
46.795 45.672 46.795 45.672 do exercício por quota - R$
11,20
6,76
Depreciação e amortização
3.098
2.592
3.549 2.064
Reserva de incentivos fiscais
8.811
–
8.811
–
Lucro
ajustado
20.252
18.291
21.703
18.267
Ajustes de avaliação patrimonial
48.890 49.177 48.890 49.177 7. Partes relacionadas
Controladora
Consolidado
Participação dos acionistas
Composição
2.020 2.019 2.020 2.019 Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
(11.023) (27.791) (15.515) (27.791)
não controladores
–
–
55
52 Ativo circulante (a)
(2.814) (2.357) (3.702) (2.357)
Total do passivo e patrimônio líquido
239.759 225.786 260.965 226.978 Bionat
881
790
–
– Estoques
Loyder
3.832
3.740
– 3.740 Impostos a recuperar
(1.020) 3.634
(2.078) 3.634
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
4.713 4.530
– 3.740 Adiantamentos a fornecedores
1.547 (2.592)
1.547 (2.592)
1. Contexto operacional: Fundada em 1989, a Indústria Química Kimberlit Ltda.
Despesas antecipadas
(296)
–
(53)
–
(“Sociedade”), com sede em Olímpia-SP, possui os seguintes objetivos sociais: fabri- Ativo não circulante (b)
143
–
–
– Outros créditos
41
32
(100)
32
cação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássios e outros; Bionat
550
–
–
– Realizável a longo prazo
10
(103)
9
(103)
fabricação e comercialização de alimentação animal e aditivos para alimentação Loyder
Outros
9
244
719
244
Fornecedores
5.820
1.415
7.523 1.415
animal; fabricação e comercialização de condicionadores de solo; importação e ex702
244
719
244 Obrigações trabalhistas
(68)
378
633
378
portação; prestação de serviços de industrialização por conta e ordem de terceiros;
Obrigações tributárias
(4.926) (5.295) (4.551) (5.295)
exploração das atividades agrícolas e pastoris, em terras próprias ou de terceiros, Passivo circulante (c )
28
28
–
– Venda para entrega futura
(1.152) 3.584
(1.152) 3.584
excetuadas as transformações de seus produtos e subprodutos; fabricação para ter- Bionat
Loyder
206
79
–
79 Adiantamentos de clientes
27
1.629
ceiros com matéria prima própria e distribuição de produtos de origem nacional e
234
107
–
79 Outras obrigações
1.036
337
764
337
internacional; e pesquisa e desenvolvimento de produtos agropecuários. Em 2017 a Passivo não circulante
Caixa líquido gerado (usado)
Sociedade constituiu a controlada Bionat Soluções Biológicas Ltda. onde detém 97% Embrafós (d)
1.161
615
1.161
615 nas atividades operacionais
7.434 (10.467) 6.657 (10.491)
do capital social, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Olímpia, Outros (d)
2.197
1.509
2.206 1.509 Atividades de investimentos
Estado de São Paulo, que tem por objeto indústria de defensivos biológicos. Em 2018
3.358 2.124 3.367 2.124 Aquisição de Investimentos
(959)
(3.954)
–
(3.954)
a Sociedade adquiriu 50% do capital social da Embrafós - Indústria e Comércio de Loyder (e)
392
–
–
–
(13.033) (8.337) (17.648) (8.337)
Fertilizantes Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Barretos, (a) Referem-se a contas a receber por vendas realizadas. (b) Referem-se a créditos Aquisição de Imobilizado
(139)
(74)
(160)
(74)
Estado de São Paulo, que tem por objeto social (i) fabricação de adubos e fertilizan- com pessoas ligadas. (c) Referem-se a fornecedores por vendas realizadas. (d) Refe- Aumento do intangível
tes e (ii) Comércio, exportação e importação de adubos e fertilizantes. Em 2020 a rem-se a contratos de mútuos. (e) Refere-se a passivo a descoberto de controlada. Caixa líquido aplicado
nas atividades de investimentos
(14.131) (12.365) (17.808) (12.365)
Sociedade adquiriu 97% do capital social da Loyder Indústria de Aditivos e Fertilizan- 8. Investimentos: Participações em coligada e controlada:
Distribuição
de
lucros
(7.148) (7.536) (7.148) (7.536)
tes Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Olímpia, Estado de Dados das investidas
Embrafós
Bionat Loyder
Total Créditos com pessoas ligadas
(458)
–
(475)
–
São Paulo, que tem por objeto a fabricação de fertilizantes, adubos, aditivos, inter- Capital social
20.000
10.201
20
Contratos de mútuos
1.234
1.130
1.243 1.130
mediários de fertilizantes, ração animal e aditivo para animal. 2. Base de prepara- AFAC
–
–
1.100
Obrigações por aquisição
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elabora- Lucros (prejuízos) acumulados
1.326
(7.972)
(423)
de participações
(2.531) (1.763) (2.531) (1.763)
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As demons- Patrimônio líquido
21.326
2.229
697
Empréstimos de curto prazo
(27.785) 28.970 (23.860) 28.970
trações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas considerando o cus- Lucro (prejuízo) líquido do exercício
5.311
(5.553) (1.047)
Empréstimos de longo prazo
32.671 21.038 44.639 21.038
to histórico como base de valor, ajustadas para refletir os ativos financeiros mensura- Participações possuídas
Caixa líquido gerado (aplicado)
dos ao valor justo, entre outros. As demonstrações contábeis foram elaboradas no Quotas possuídas
10.000.000 9.895.447 19.400
nas atividades de financiamentos
(4.017) 41.839 11.868 41.839
curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Participação
50,00% 97,00% 97,00%
Aumento (redução) do caixa
Sociedade de dar continuidade as suas atividades durante a elaboração das demons- Movimentação no exercício
e equivalentes de caixa
(10.714) 19.007
717 18.983
trações contábeis. A Sociedade está adimplente em relação às cláusulas de dívidas e Controladora
Demonstração do aumento
compromissos financeiros na data da emissão dessas demonstrações contábeis e a Saldos em 31/12/2018
7.548
–
– 7.548
Administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da AFAC
–
3.968
–
3.968 do caixa e equivalentes de caixa
17.532 28.246 29.209 28.246
Sociedade de dar continuidade as suas atividades nos próximos 12 meses. A emissão Equivalência patrimonial
1.289
(2.138)
–
(849) No fim do exercício
No
início
do
exercício
28.246
9.239
28.492
9.263
dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 19 de março de Outras obrigações
–
(14)
–
(14)
2021. b. Base de consolidação: As demonstrações contábeis consolidadas incluem Saldos em 31/12/2019
8.837
1.816
– 10.653 Aumento (redução) do
(10.714) 19.007
717 18.983
as participações nas seguintes controladas: • Bionat Soluções Biológicas Ltda. • Loy- Integralização de capital
–
5.733
–
5.733 caixa e equivalentes de caixa
der Indústria de Aditivos e Fertilizantes Ltda. Controladas: As demonstrações contá- Aquisição de participação
–
–
19
19 Não circulante
beis de controladas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir Deságio na aquisição de participação
–
–
612
612 Parcelamento de ICMS
397
524
397
524
da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As AFAC
–
–
1.100
1.100 Parcelamentos Lei 11.941
2.159
2.874
2.167
2.874
políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Perda na distribuição de lucros
–
–
(7)
(7) Parcelamentos Lei 12.996
1.880
2.194
1.880
2.194
Grupo. Nas demonstrações contábeis individuais da controladora as informações fi- Equivalência patrimonial
2.656
(5.387) (1.016) (3.747) Parcelamentos ordinários de INSS
222
521
222
521
–
–
392
392 Parcelamentos ordinários de IRPJ
nanceiras de controladas, são reconhecidas através do método de equivalência pa- Outras obrigações - participação negativa
–
249
–
249
11.493
2.162 1.100 14.755 Parcelamentos ordinários de CSLL
trimonial. Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo, Saldos em 31/12/2020
–
130
–
130
e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados Consolidado
Parcelamento PERT-débitos previdenciários 2.143
2.340
2.143
2.340
7.548
–
– 7.548 Parcelamento PERT-demais débitos
na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Ganhos não realizados Saldos em 31/12/2018
2.219
2.422
2.219
2.422
1.289
–
–
1.289 Outros
oriundos de transações com sociedades investidas, registrados por equivalência pa- Equivalência patrimonial
20
38
20
38
8.837
–
– 8.837 Totais
trimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação do Saldos em 31/12/2019
9.040 11.292 9.048 11.292
2.656
–
–
2.656 14. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de
Grupo na Sociedade investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma Equivalência patrimonial
11.493
–
– 11.493 2020 e 2019 é de R$ 1.500, dividido em 1.500.000 quotas, com valor nominal de R$
maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto Saldos em 31/12/2020
1,00 cada, totalmente integralizados em moeda corrente nacional. b) Reserva de
em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. c. Moeda Passivo não circulante
Outras
obrigações
participação
negativa
–
–
392
–
lucros: O saldo de lucros apurados no exercício, foi mantido em conta de reserva
funcional e de apresentação: Essas demonstrações contábeis são apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apre- (a) A Sociedade adquiriu 50% do capital social da Embrafós, pelo montante de R$ de lucros para decisão futura da administração com relação a sua destinação. c)
sentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 10.000, restando em 31 de dezembro de 2020, o saldo a pagar de R$ 3.206. (b) A Ajustes de avaliação patrimonial: Estão representados pelas contrapartidas dos
indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamento: A preparação das Sociedade constituiu a Bionat em dezembro de 2017, que entrou em operação no valores de custo atribuído registrados no ativo imobilizado, conforme nota nº 9, e
demonstrações contábeis de acordo com as normas BR GAAP exige que a Adminis- exercício de 2019. (c) A Sociedade adquiriu 97% do capital social da Loyder em 2020. valor econômico do intangível conforme nota nº 10. Os valores realizados no exercício por depreciação e baixas do imobilizado foram baixados em contrapartida a
tração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 9. Imobilizado
2020
2019 conta de lucros acumulados. Não ocorreram baixas do valor econômico do intancontábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta- Controladora
Custo Depreciação Residual Residual gível registrado. d) Reserva de incentivos fiscais: Os incentivos fiscais concedidos
dos reais podem divergir das estimativas. Estimativas e premissas são revistas de Descrição
1.753
1.753
1.253
pelos Estados ou pelo Distrito Federal passaram a ser considerados subvenções para
uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconheci- Terrenos
Edificações
14.595
(4.035)
10.560
10.035
investimentos, dedutíveis para o cálculo de imposto de renda e contribuição social.
das no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futu8.732
(2.934) 5.798
2.449 Deste modo, a Sociedade apurou a subvenção de ICMS no total de R$ 8.811 em 31
ros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contá- Veículos e utilitários
13.600
(6.975) 6.625
7.526 de dezembro de 2020.
beis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demons- Máquinas e equipamentos
708
(365)
343
117 15. Receita líquida
Controladora
Consolidado
trações contábeis que podem, eventualmente, ser distintos dos valores de realiza- Móveis e Utensílios
Computadores
1.175
(573)
602
403
Composição
2.020
2.019 2.020
2.019
ção, estão incluídas nas notas explicativas: Nota 8 - Investimentos; Nota 9 - Imobiliza372
(205)
167
361 Receita bruta
147.398 120.878 161.322 122.204
do; Nota 10 - Intangível. 3. Principais políticas contábeis: As principais práticas Instalações
6.606
6.606
3.877 Impostos sobre as vendas
(5.811) (4.734) (6.334) (4.776)
contábeis adotadas foram as seguintes: a. Caixa e equivalentes de caixa: Estão re- Imobilizações em andamento
47.541
(15.087) 32.454 26.021 Devoluções de vendas
(15.137) (11.247) (16.969) (11.247)
presentadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliaConsolidado
2020
2019
Receita líquida
126.450 104.897 138.019 106.181
das ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanCusto Depreciação Residual Residual 16. Despesas administrativas
Controladora
Consolidado
ço patrimonial, e não excedem o valor de mercado. b. Clientes: São registrados pelo Descrição
2.303
–
2.303
1.253 Composição
2.020
2.019 2.020
2.019
valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das variações Terrenos
Edificações
14.595
(4.035) 10.560
10.035 Despesas com pessoal
(4.283) (4.441) (4.810) (4.283)
monetárias, quando contratadas. Os títulos a receber são de curto prazo, e dessa
Veículos e utilitários
10.618
(3.277) 7.341
2.719 Assessoria administrativa
(323)
(214)
(323)
(323)
forma não foram necessários ajustes a valor presente. c. Estoques: Os estoques são Máquinas e equipamentos
14.579
(7.062) 7.517
7.760 Assessoria financeira
(361)
(103)
(361)
(361)
avaliados ao custo médio de aquisição e produção, que não supera o valor de merca- Móveis e Utensílios
1.078
(410)
668
316 Assessoria jurídica
(243)
(330)
(243)
(243)
do ou o seu valor de realização. d. Demais ativos circulantes e não circulantes: São Computadores
1.262
(588)
674
410 Assessoria em TI
(236)
(205)
(268)
(256)
apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos Instalações
737
(230)
507
365 Assistência contábil
(282)
(244)
(282)
(282)
auferidos e as variações monetárias e cambiais incorridas. e. Investimentos em con- Imobilizações em andamento
7.476
–
7.476
4.101 Telefonia e comunicação
(233)
(244)
(240)
(233)
troladas: Os investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados
52.648
(15.602) 37.046 26.959 Portaria e segurança
(261)
(251)
(313)
(261)
pelo método de equivalência patrimonial, sendo as correspondentes receitas e des- Custo atribuído: A Controladora optou pela adoção do custo atribuído (deemed cost) Promoções e eventos
(76)
(284)
(82)
(76)
pesas reconhecidas no resultado do exercício como despesa ou receitas operacio- ajustando os saldos de abertura dos principais grupos do ativo imobilizado na data Viagens e estadias
(75)
(94)
(75)
(75)
nais. f. Imobilizado e Intangível: Está demonstrado ao custo de aquisição. A depre- de transição em 1º de janeiro de 2009 para fins de comparação. Os valores justos Outros
(854)
(872) (1.037)
(886)
ciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a expecta- utilizados na adoção do custo atribuído foram estimados por especialistas externos,
(7.227) (7.282) (8.034) (7.279)
tiva de vida útil-econômica dos bens. Melhorias nos bens existentes são capitaliza- que emitiram os respectivos laudos de avaliação. Os efeitos decorrentes da adoção 17. Despesas comerciais
Controladora
Consolidado
dos, enquanto custos de manutenção e reparo são lançados no resultado. A Socieda- do custo atribuído em 1º de janeiro de 2009 totalizaram R$ 10.884, e foram lançados Composição
2.020
2.019 2.020
2.019
de optou em contabilizar custos atribuídos ao imobilizado e intangível. g. Redução em contrapartida da conta de Ajustes de avaliação patrimonial, no Patrimônio Líqui- Despesas com pessoal
(20.713) (20.579) (24.919) (20.901)
ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes são do. Teste ao valor recuperável dos ativos imobilizados: O ativo imobilizado tem o seu Comissões sobre vendas
(4.352) (4.353) (5.066) (4.353)
revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda Pesquisa e desenvolvimento
(655)
(788)
(692)
(788)
ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor de valor. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não houve a Viagens e estadias
(2.468) (3.830) (2.827) (3.877)
contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é necessidade de constituição de provisão.
Fretes e carretos
(2.113) (1.094) (2.226) (1.102)
Controladora
Consolidado Promoções e eventos
calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo 10. Intangível
(727) (1.521)
(997) (1.617)
2019
2019 2.020
2.019 Locação de veículos
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o Composição
(814) (1.404)
(878) (1.404)
30.359 30.359 30.359 30.359 Outros
(1.717)
(903) (2.400)
(977)
maior entre o preço líquido de venda e o valor de uso de um ativo. h. Empréstimos Kincoat
4.111
4.111
4.111
4.111
(33.559) (34.472) (40.005) (35.019)
e Financiamentos: São atualizados pela variação monetária, incorrida até a data do Nutril
2.873
2.873
2.873
2.873 18. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
balanço, que juntamente com os encargos são apropriados em despesas financeiras, Exion
2.873
2.873
2.873
2.873 Composição
2.020
2.019 2.020
2.019
quando aplicável. i. Demais passivos circulantes e não circulantes: São demons- Kant
839
839
839
839 Receitas financeiras
trados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos res- Cuprazol
433
433
433
433 Rendimentos/aplicações financeiras
225
240
259
240
pectivos encargos e variações monetárias. Não houve contabilização de ajuste a va- Sologel
137
81
179
107 Juros ativos
437
298
469
437
lor presente, em razão do curto prazo de liquidação dos títulos a pagar. j. Imposto Marcas e patentes
784
701
808
720 Variações cambiais ativas
248
317
248
248
de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contribuição social do Softwares
42.409 42.270 42.475 42.315 Receita sobre investimento - ações
46
51
46
46
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adi- Totais
63
45
71
59
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e Custo atribuído: A Controladora optou pela adoção do custo atribuído (deemed cost) Outras receitas
ajustando os saldos de abertura de suas marcas na data de transição em 1º de janeiro
1.019
951
1.093
1.030
9% sobre o lucro tributável para contribuição social, sobre o lucro real. k. Apuração
de 2009 para fins de comparação. Os valores justos utilizados na adoção do custo Despesas financeiras
do Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competên- atribuído foram estimados por especialistas externos, que emitiram o respectivo
(135)
(92)
(145)
(92)
cia. As receitas e despesas financeiras são representadas principalmente por rendi- laudo de avaliação. Os efeitos decorrentes da adoção do custo atribuído em 1º de Encargos sobre impostos
(178)
(141)
(178)
(141)
mentos sobre aplicações financeiras e juros sobre empréstimo, que são registrados janeiro de 2009 totalizaram R$ 41.479, e foram lançados em contrapartida da conta Juros sobre contratos de mútuo
Juros sobre empréstimos
(115)
(313)
(115)
contabilmente em regime de competência. l. Estimativas: A preparação das de- de Ajustes de avaliação patrimonial, no Patrimônio Líquido.
Juros passivos
(6.122) (7.994) (6.122) (8.001)
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil re- 11. Empréstimos e Financiamentos
Controladora
Consolidado Despesas bancárias
(1.603) (2.080) (1.634) (2.088)
quer que a Administração da Sociedade, com base nas melhores estimativas possí- Composição
2.020
2.019 2.020
2.019 Descontos concedidos
(2.094) (1.034) (2.171) (1.034)
veis, registre nos livros contábeis certas transações que afetam os ativos e passivos, Capital de giro
89.102 85.944 97.216 86.217 Multas de mora
(538)
(44)
(538)
(44)
receitas e despesas do exercício. Os resultados dessas transações e informações, Finame
2.652
1.055
2.652
1.055 Variações monetárias passivas
(318)
(502)
(318)
(502)
quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas Duplicatas descontadas
–
59
–
59 Variações cambiais passivas
(351)
(77)
(351)
(77)
estimativas registradas.
Outros
474
284
474
284 Outros
(231)
(194)
(234)
(194)
Controladora
Consolidado Total
4. Caixa e equivalentes de caixa
92.228 87.342 100.342 87.615
(11.570) (12.273) (12.004) (12.288)
Composição
2.020 2.019 2.020 2.019 Circulante
26.045 53.830 30.118 53.978 19. Instrumentos financeiros: O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos
Caixa
18
9
22
18 Não circulante
66.183 33.512 70.224 33.637 e passivos equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado. A Empresa não
Bancos conta movimento
665
4.185
665
665 Os empréstimos e financiamentos referem-se a operações de capital de giro, contas mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente em 31 de dezemAplicações financeiras
16.849 24.052 28.522 17.095 garantidas e financiamentos de máquinas e veículos.
bro de 2020. 20. Gerenciamento de riscos: As operações da empresa estão sujeitas,
Controladora
Consolidado direta e indiretamente, a diversos riscos de mercado e de sua operação, como o risco
17.532 28.246 29.209 17.778 12. Obrigações trabalhistas
2.020
2.019 2.020
2.019 de variação de taxa de juros, o risco de crédito e o risco de sinistros, através da conAs aplicações financeiras de liquidez imediata estão sujeitas a um insignificante risco Composição
832
734
1.035
787 tratação de vários tipos de seguros, tais como contra Incêndio, de Vida, Fiança, etc.
de mudança de valor e apropriado os rendimentos até a data em 31 de dezembro. Salários a pagar
576
536
708
569 O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração no sentido de minimizá-los
Controladora
Consolidado INSS a recolher
5. Contas a receber
FGTS
a
recolher
181
178
222
188
ao
máximo. 21. Cobertura de seguros: A Sociedade adota a política de contratar
Composição
2.020 2.019 2.020 2.019
2.384
2.573
2.889
2.659 cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suClientes
117.189 106.166 123.958 118.513 Provisão de férias e encargos sociais
60
80
63
81 ficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
(-) provisão para devedores duvidosos
(2.960) (2.960) (2.960) (2.960) Outros
4.033
4.101 4.917
4.284 As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
Totais
114.229 103.206 120.998115.553 Totais
13.
Obrigações
tributárias
Controladora
Consolidado
de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente não foram exaClientes - partes relacionadas (nota 7)
4.713
4.530
– 3.740
Composição
2.020
2.019 2.020
2.019 minadas pelos nossos auditores independentes. 22. Covid 19: Em dezembro de
Clientes - terceiros
109.516 98.676 120.998 111.813
Circulante
2019, um novo agente de coronavírus (“COVID-19”) foi relatado em Wuhan China. A
A provisão para devedores duvidosos está constituída com base no parecer do de- IRRF a recolher
566
500
676
522 Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o COVID-19 como uma “Emergência
partamento jurídico, sendo considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. 6. IRPJ a recolher
1.523
3.153
1.667
3.176 em Saúde Pública de interesse Internacional”. Em 31 de janeiro de 2020, a OrganiEstoques
Controladora
Consolidado CSLL a recolher
327
1.162
413
1.177 zação Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o COVID-19 é uma emergência de
Composição
2.020 2.019 2.020 2.019 Parcelamento de ICMS
148
249
148
249 saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades
Matéria prima
7.514
4.508
7.657 4.544 Parcelamentos Lei 11.941
758
851
760
851 do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau
Embalagem
649
680
731
696 Parcelamentos Lei 12.996
99
190
99
190 de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nos
Estoques especiais
311
740
311
740 Parcelamento PERT - débitos previdenciários 243
243
243
243 valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. A administração avalia de forma
Produtos acabados
1.269
1.604
1.472 1.882 Parcelamento PERT - demais débitos
252
252
252
252 constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira
Produtos em processo
485
64
938
83 Parcelamentos ordinários de INSS
299
299
299
299 da Sociedade, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os
Outros
1.110
928
1.566 1.028 Parcelamentos ordinários de IRPJ
266
308
266
308 seus impactos nas operações e nas demonstrações contábeis.
Totais
11.338 8.524 12.675 8.973 Parcelamentos ordinários de CSLL
130
142
130
142
Renato Bassan Peixoto - Diretor ADM/Financeiro
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição e produção, que não supera Outros
217
154
311
163
Ricardo Chichinelli - Controller CRC 1SP 218.360/O-4
o valor de mercado ou o seu valor de realização.
Totais
4.828
7.503 5.264
7.572
Aos Quotistas e Administradores da Indústria Química Kimberlit Ltda.
Olímpia - SP - Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Indústria Química Kimberlit Ltda. (“Sociedade”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Indústria Química Kimberlit Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. Base para Opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade, 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 – CFC, 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. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
- IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen- •. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para platemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade
de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio- e suas controladas. •. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a ranados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração zoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administradas demonstrações contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar a Socie- ção. •. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
dade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sigaqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons- nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se contrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais
de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadeestão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Soe emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
ciedade e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. •. Avanível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in- o objetivo de apresentação adequada. •. Obtemos evidência de auditoria apropriada e
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to- suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
madas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas.
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis
disso: •. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
contábeis, individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiênerro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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
São Paulo, 19 de março de 2021.
Nova Master Auditores Independentes - CRC nº. 2SP024315/O-6
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
Haroldo Campello Pasin - Sócio-contador - CRC/SP nº 1SP155773/O-2
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

CNPJ/ME 00.103.582/0001-31 / NIRE: 35.300.190.505
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 31/12/2020, às 09h00, na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri - SP. Convocação:
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 (‘LSA’) e alterações
posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Yoshiaki Fujimori
- Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. Ordem do dia: Aumento de Capital Social. Deliberações:
A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, decidiu aprovar a proposta da administração para aumento do capital social da
Companhia em R$ 60.704.205,34, mediante a emissão de 11.021.281 novas ações, sem valor nominal, desconsiderando os centavos,
após capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC’s, efetuados pela acionista Nova Participações S.A.,
conforme instrumento particular celebrado em 31/12/2019. O aumento suso apontado foi realizado com a anuência do acionista
Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que o aprovou em todos os seus termos e expressou,
irrevogável e incondicionalmente, a renúncia ao seu direito de preferência, passando o referido capital de R$ R$ 564.000.000,00 para
R$ 624.704.205,34 conforme boletim de subscrição anexado a presente ata (anexo i). Nestes termos, aprovaram, em consequência do
ora deliberado, a nova redação do artigo 5º do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO II - Do Capital
e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de R$ 624.704.205,34 divididos em 113.419.508 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal.”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e, ato contínuo, transcrita em seu respectivo livro. (a) Yoshiaki Fujimori
- Presidente da Mesa e José Antunes Sobrinho - Secretário; (aa) p/ Nova Participações S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos
Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes). A presente é cópia
lELªEXTRAÓDAªDEªLIVROªPRØPRIOªDAª#OMPANHIAª"ARUERIª ª30ªªYoshiaki Fujimori - Presidente; Adjair da Cunha dos Santos
- Secretário. JUCESP nº 88.980/21-2 em 11/02/2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Õ

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866
Edital de Convocação das Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária de Forma Digital
Ficam os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2021, às 10:00 horas, de
forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º-A, da Lei Federal nº 6.404/76 e da Instrução Normativa
n° 81, de 10 de junho de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI (“IN DREI Nº 81”),
podendo o acionista participar e votar a distância através do link disponível no website www.santoantonioenergia.com.br/
agoe-madeiraenergia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da
Companhia; (iii) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como indicar o
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e, em Assembleia
Geral Extraordinária: (vi) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021; (vii) fixar a
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2021; e (viii) instruir o voto da Companhia,
na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar
todas as providências cabíveis no sentido de deliberar a respeito das mesmas matérias constantes dos itens acima no âmbito de
sua subsidiária integral. Os documentos que suportarão as deliberações estão disponibilizados a todos os acionistas no website
www.santoantonioenergia.com.br/agoe-madeiraenergia, onde também estão disponíveis os boletins de voto a distância para
estas Assembleias Gerais. A Companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que assim solicitarem por escrito,
por meio do endereço eletrônico abaixo indicado. De qualquer forma, os documentos relacionados à matéria (i) da Assembleia
Geral Ordinária já foram publicados no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP no dia 12 de
março de 2021, nos termos do artigo 133, da Lei Federal nº 6.404/76. Instruções Gerais: Os acionistas que optarem pelo voto
a distância por meio do uso do boletim de voto a distância indicado acima, deverão devolvê-lo à Companhia, por meio de e-mail
encaminhado ao endereço eletrônico indicado abaixo, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da realização das Assembleias
Gerais. Os acionistas poderão participar pessoalmente ou por meio de representante no sistema eletrônico de participação e voto
a distância disponibilizado pela Companhia. Em caso de participação por meio de representante, os acionistas deverão enviar
eletronicamente à Companhia os documentos societários de comprovação de poderes de seu(s) representante(s) legal(is),
acompanhados de documento de identidade com foto deste(s), e, se desejarem ser representados por procurador, deverão
enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente outorgados, à Companhia. Em todos os casos, tais documentos
deverão ser encaminhados por via eletrônica, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com 72 (setenta
e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral, sendo admitido o protocolo por meio eletrônico, no endereço
eletrônico lucianavasconcellos@santoantonioenergia.com.br, respeitada, em qualquer caso, as disposições de que trata a Seção
VIII da IN DREI Nº 81 a respeito das sociedades anônimas. São Paulo, 13 de abril de 2021. Madeira Energia S.A. - MESA:
Daniel Faria Costa - Presidente do Conselho de Administração.

Sequoia Logística e Transportes S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE 35.300.501.497
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”) para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de abril de 2021, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo
21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), por meio da plataforma digital Ten Meetings
(“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“Assembleia” ou “AGOE”): Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Examinar, discutir e votar as
contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes,
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; 2. Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado
relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e 3. Fixar o valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: 4. Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social da Companhia mediante a: (i) alteração do artigo 5º, caput,
para refletir as variações do capital social da Companhia e do número de ações em que se encontra dividido até a data da Assembleia, nos termos descritos na
proposta da administração, e (ii) exclusão do parágrafo 1º do artigo 52 e do artigo 59, ante a conclusão da oferta pública inicial de distribuição de ações de
emissão da Companhia realizada em 05 de outubro de 2020; e 5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Procedimentos para participação: Com a
finalidade de atender as recomendações relacionadas à pandemia da COVID-19, sobretudo considerando as restrições atualmente existentes à circulação e
reunião de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos da ICVM 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas
no Manual e Proposta da Administração para a Assembleia divulgada pela Companhia (“Proposta da Administração”). Por meio desta decisão, a Companhia
reitera seu compromisso com a adoção das medidas de combate à pandemia da COVID-19 e com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das
comunidades das regiões onde atua. Dessa forma, a participação do acionista somente poderá se dar: (a) pelo envio do boletim de voto a distância (“Boletim”),
nos termos da ICVM 481/09, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida para a votação a distância constam no Boletim que pode
ser acessado nos websites indicados no fim deste Edital; ou (b) via Plataforma Digital, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da
Assembleia, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar e votar na Assembleia, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim
e, caso queira, vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim deverão ser desconsideradas pela mesa,
nos termos do artigo 21-W, §5º, da ICVM 481/09. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o acionista pode participar ou ser representado na Assembleia: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há
menos de 1 (um) ano (que seja acionista, administrador da Companhia, advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou
instituição financeira), (ii) se pessoa jurídica, por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos, (iii) se fundo de
investimento, pelo seu administrador e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e, em qualquer caso, de acordo
com as regras da legislação aplicável. O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a sua participação na Assembleia, deverão acessar o site da
Companhia, no endereço https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=191A86B6CAE, preencher o seu cadastro e anexar todos os documentos
necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na Assembleia descritos na Proposta da Administração, com, no mínimo, 2 (dois) dias de
antecedência da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 24 de abril de 2021. Após a aprovação do cadastro pela Companhia, o
acionista receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para o cadastro. Encontram-se à disposição dos acionistas
no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes,
nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim, CEP 06806-400 e nos websites da Companhia (https://ri.sequoialog.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da
B3 (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da ICVM
481. Os documentos elencados no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações foram publicados no jornal “O Dia SP” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo
nas respectivas edições do dia 26 de fevereiro de 2021, sendo, portanto, dispensada a publicação do aviso previsto no artigo 133, parágrafo 5º, do mesmo
dispositivo. Embu das Artes - SP, 26 de março de 2021. Gregory Louis Reider - Presidente do Conselho de Admi
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Com 30 carros garantidos, só
restam duas vagas na Stock Car
Transmissões ao vivo, novo regulamento técnico e outras novidades impulsionam principal categoria do país
fiança e expectativa que fãs, patrocinadores, pilotos e equipes
depositam no projeto da Stock
Car 2021. Estamos muito felizes
com essas perspectivas. Mas vamos dar cada passo sempre tendo como prioridade a segurança
de todos nas corridas”, completou Julianelli.
Pacote para 2021 - Além de
outras novidades, como um regulamento técnico que privilegia
ainda mais a competitividade, a

O campeão de Indianápolis Tony Kanaan é uma das novidades
do grid 2021

Sertões e Band anunciam parceria
de mídia para edição 2021
Foto/ Marcelo Maragni

Grupo de comunicação e maior rally das Américas unem forças para montar plano de ações e potencializar cobertura

Largara será no Rio Grande do Norte
Sertões e Band. Dois nomes
fortes do esporte nacional estão
juntos. O conglomerado de comunicação, que é composto por
TV aberta, canais de TV pagos e
rádios será o parceiro de mídia
oficial do maior rally das Américas. O acordo entre as duas partes, válido para a edição 2021, é

composto por um robusto pacote de conteúdo que incorpora as
áreas editoriais e comerciais. O
Sertões chega para completar a
nova fase ‘gasolina’ do canal do
Esporte. Vai levar a audiência das
pistas para o off road, para as
belezas de um Brasil que poucos
conhecem e para o lado social, o

grande legado do Sertões.
O Grupo Bandeirantes fará
uma vasta cobertura dos eventos
realizados ao longo do ano. Além
do Sertões, que realiza sua 29ª
edição de 13 a 22 de agosto pela
primeira vez 100% na região
nordeste; as etapas do Sertões
Series em São Paulo, no Jalapão
(TO) e na região serrana entre
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul também serão exibidas pelos
veículos de comunicação do grupo paulista.
“A Band é conhecida como
o canal do esporte e tem feito um
grande investimento neste sentido, com o retorno da Fórmula 1
depois de décadas; a transmissão
da Stock Car e outras categorias
e agora o Sertões. É motivo de
grande orgulho para o maior rally
das Américas ter um grupo de
comunicação íntegro apostando
no nosso evento. Tenho certeza
de que será uma parceria muito
positiva, para todas as partes:
Band, Sertões e os parceiros que

embarcarem junto com a gente”,
avalia Joaquim Monteiro, CEO
do Sertões.
“O rally dos Sertões é o evento mais tradicional de off road
do Brasil e acho que tem tudo a
ver com esse nosso novo momento de dar bastante visibilidade ao automobilismo e aos esportes a motor. Ter a parceria do
Sertões só fortalece a nossa plataforma de diversificação de conteúdo”, afirma Denis Gavazzi,
diretor de esportes da Band.
Os canais BandSports, BandNews, além da própria Band, farão uma extensa cobertura por
mais de oito meses, começando
em abril até o fim do ano. O pacote comercial, que será apresentado a empresas, inclui 122
inserções em TV aberta, além de
217 nos canais fechados, 184 nas
rádios e 143 nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, o
que representaria um investimento em mídia superior a R$ 11
milhões.

O jovem Matheus Ferreira
foi um dos grandes destaques
do final de semana de corridas
no WSK Euro Series, que realizou sua etapa de abertura em
Lonato, na Itália. Com um bom
início de temporada em 2021,
o piloto da Kart Republic conquistou a pole position na última sexta-feira (09) e venceu
três baterias classificatórias na
categoria OK Júnior, além de
um segundo lugar.
“O final de semana completo foi muito bom, o kart estava muito rápido e tivemos bons
resultados nas baterias classificatórias. Foi muito especial
conquistar a pole position,
vencer corridas também. Chegamos muito bem na Pré-Final,
que aconteceu na chuva e larguei em segundo e bem, mas
infelizmente debaixo de muita
chuva, muitos pilotos acabaram
saindo e eu fui um deles. Infelizmente nossa etapa terminou
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Matheus Ferreira é destaque com
pole e vitórias nos heats do
WSK Euro Series em Lonato

por aí, mas o saldo da etapa foi
muito positivo”, diz Matheus.
O piloto brasiliense corre
na Europa desde 2019, sendo
destaque nos principais torneios de kart do mundo, como o
WSK, Europeu de Kart e Mundial de Kart. Único brasileiro
a correr na Final da categoria

OK Júnior em 2020, inclusive, Matheus finalizou a temporada passada com o vice-campeonato brasileiro de kart no
Speed Park, em Birigui, que
será palco do Mundial deste
ano em outubro.
Além disso, o começo de
2021 foi de muita evolução

para o jovem piloto brasileiro,
que conquistou dois pódios
consecutivos no WSK Super
Master Series em Adria e La
Conca, ambas as pistas na Itália. Matheus valoriza o aprendizado neste início de ano e
acredita em ainda mais evolução no restante da temporada
com a Kart Republic.
“É um ano em que estamos
muito rápidos e tenho evoluído muito como piloto. Tenho
certeza de que vamos conquistar muita coisa aqui pela Europa e vamos seguir trabalhando
para isso. Só tenho a agradecer a todos que me ajudam diariamente no kartismo, então
vamos com tudo”, completa
Matheus.
O próximo desafio de Matheus Ferreira no WSK será
ainda neste mês no Super Master Series entre os dias 21 e 25
de abril, novamente em Lonato, na Itália.

temporada 2021 terá todas as
provas transmitidas ao vivo pela
Band (TV aberta), Sportv (TV por
assinatura) e mídias da categoria. Na semana passada, a categoria anunciou a transmissão
pelo canal AutoVideos, que somente no Facebook reúne mais
de 1,5 milhão de fãs. É esperado
para breve também o anúncio de
novos parceiros considerados
importantes na estratégia de
crescimento da Stock Car.

Chuva adia para esta
terça-feira sequência
do jogo de Melo e
Rojer em Monte Carlo
Após 39 minutos, com 3/3 no primeiro set, partida de
estreia no Masters 1000, diante de Ram e Salisbury, foi
interrompida na segunda-feira por causa do mau tempo
em Mônaco
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e Gustavo Frigotto, que chega à
categoria principal depois de passar pela Stock Light. Beto Monteiro e Sergio Jimenez retornam
à categoria, além de Felipe Lapenna, que em 2021 fará a temporada completa.
“Tivemos um crescimento de
20% do grid em relação ao ano
passado, que já foi uma temporada muito boa em termos de participação e competitividade”, resumiu Fernando Julianelli, CEO
da Vicar, promotora da Stock Car,
Stock Light e Turismo Nacional.
“Nessa época difícil que estamos
vivendo, esse número é muito
significativo. Ele mostra a con-
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A Stock Car informou na segunda-feira que, com o anúncio
de Rafael Suzuki pela equipe
Full Time Bassani há dez dias,
já estão confirmados 30 carros
no grid de 2021, restando apenas duas das 32 vagas permitidas em regulamento. A expectativa é de que mais uma vaga ainda possa ser confirmada até o
início da temporada, no próximo
dia 25 de abril.
Entre os novos nomes para
2021 estão estrelas como o vicecampeão mundial de F-1 Felipe
Massa e o campeão de Indianápolis e de F-Indy Tony Kanaan,
além dos novatos Christian Hahn

A estreia do mineiro Marcelo Melo e do holandês JeanJulien Rojer em Mônaco foi
interrompida na segunda-feira
(12), ainda no primeiro set, em
função da chuva. O jogo, pela
primeira rodada do Masters
1000 de Monte Carlo, diante
do norte-americano Rajeev
Ram e do britânico Joe Salisbury – cabeças de chave número 5 – parou após 39 minutos,
com um empate em 3/3. A partida foi adiada e será retomada nesta terça-feira (13), em
horário ainda a ser definido.
Melo e Rojer disputam em
Monte Carlo o segundo torneio na temporada europeia no
saibro. Antes, jogaram no ATP
250 de Cagliari, na Itália, e
depois de Mônaco seguirão
para a Espanha, no ATP 500 de
Barcelona.
No ranking mundial individual de duplas divulgado na segunda-feira pela Associação
dos Tenistas Profissionais
(ATP), Melo - que tem o patrocínio de Centauro, BMG e
Itambé, com apoio da Volvo,
Head, Voss, Foxton, Asics,
Bolsa Atleta e Confederação
Brasileira de Tênis - está em
17º lugar, com 5.490 pontos.
Rojer aparece em 27º, com
4.160 pontos.
Recordista em títulos e semanas no topo do ranking –
Recordista brasileiro em número de títulos, com 35 conquistas, e também em semanas
no topo do ranking da ATP – 56
-, assim como em participações no ATP Finals – comple-

tou oito seguidas em 2020 -,
Marcelo somou mais um recorde ao chegar a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de
Washington, em julho de
2019, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a
atingir essa marca.
Entre 2017 e 2018, Marcelo ficou 30 semanas – 25
consecutivas - como líder do
ranking mundial individual de
duplas da ATP (13 semanas em
2017 – terminando o ano
como número 1 - e 17 semanas em 2018). Antes, ocupou
a liderança pela primeira vez
em 2015, por 22 semanas,
também virando o ano na frente, e voltou ao primeiro lugar
por mais quatro semanas a partir de maio de 2016. Único
brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas.
Em 2020, no México, no
ATP 500 de Acapulco, o mineiro Marcelo conquistou o
34º título da carreira, o 14ª
com o polonês Lukasz Kubot,
e no mês de outubro, no ATP
500 de Viena somou o 35ª da
carreira, 15º com Kubot. Pelo
14º ano consecutivo comemora no mínimo um título por
temporada. Juntos, Melo e
Kubot ganharam pelo menos
um torneio por ano desde
2015.
Dos 35 títulos, todos em
duplas, dois são Grand Slam –
Roland Garros, na França
(2015) e Wimbledon, em
Londres (2017) e nove Masters 1000, além de nove ATP
500 e 15 ATP 250.

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