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Impacto da pandemia é maior
para trabalhadores jovens, diz Ipea
ANS: planos devem autorizar
RT-PCR de forma imediata
Abertura de empresas bate
recorde em 2020, diz Serasa
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Casa Branca
anuncia
retirada de
tropas do
Afeganistão
até setembro
O governo norte-americano
anunciou na quarta-feira (14)
que vai retirar todos os soldados norte-americanos do Afeganistão até 11 de setembro.
Os Estados Unidos tinham
se comprometido com os talibãs a retirar a totalidade das tropas do Afeganistão antes de
1º de maio, mas explicou que
a promessa será cumprida até
11 de setembro, prometendo
mais esclarecimentos sobre o
novo cronograma, na quartafeira, na Casa Branca. Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

25º C
15º C
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As novas infecções pelo
novo coronavírus da Índia atingiram nível recorde na quartafeira (14). Mumbai se prepara
para novo lockdown a partir da
meia-noite, mas centenas de
milhares de peregrinos continuam chegando para um festival religioso no norte do país.
A Índia relatou 184.372
casos nas últimas 24 horas,
mostraram dados do Ministério da Saúde, o que eleva o total de infecções a 13,9 milhões. As mortes aumentaram
em 1.027 e somam 172.085.
Depois de relatar menos de
10 mil casos por dia no início
deste ano, a Índia se tornou o
país mais atingido a partir de 2
de abril. O governo atribui o
aumento a uma incapacidade
generalizada de cumprir as restrições à circulação e à interação social na população de 1,39
bilhão de habitantes. Página 3

Pandemia permanece em
níveis preocupantes,
alerta Fiocruz

A pandemia deve permanecer em níveis preocupantes ao
longo do mês de abril, segundo dados do Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), divulgado na
quarta-feira (14).
Na Semana Epidemiológica
14 - período compreendido entre de 4 a 10 de abril - a tendência de alta de transmissão da co-

vid-19 se manteve no país, segundo o boletim, com valores recordes no número de óbitos,
atingindo uma média de 3.020
mortos por dia, e aumento de
novos casos, cerca de 70.200
casos diários. A análise aponta
também que a sobrecarga dos
hospitais continuou em níveis
críticos.
A alta proporção de testes
com resultados positivos revela

Turismo
Compra: 5,69
Venda:
5,86

EURO
Compra: 6,79
Venda:
6,79

Prefeitura SP deposita
R$ 72,8 milhões para
cartão-merenda dos estudantes
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Fiocruz entrega 2,2 milhões
de doses de vacinas
contra covid-19
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SBP: violência mata mais
de 103 mil crianças e
adolescentes no Brasil
Entre 2010 e 2020, pelo
menos 103.149 crianças e adolescentes com idades de até 19
anos morreram no Brasil, vítimas de agressão, segundo le-

vantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP). Acrescentou que, do total, cerca de 2 mil vítimas tinham
menos de 4 anos.
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Enzo Fittipaldi estreia na
Indy Pro 2000 em Alabama
Campeão da F4 Italiana e
vice da F-Regional Europeia,
Enzo Fittipaldi fará sua estreia
na Indy Pro 2000 neste final
de semana em Barber, no Alabama. O piloto brasileiro, que
disputará a temporada completa nos EUA em 2021, teve
uma boa evolução nos primeiros testes com o carro da equipe RP Motorsport/ Andretti
Autosport e pretende disputar
vitórias ao longo do ano.
“Os primeiros testes foram
muito positivos aqui em Barber. Eu fiz três dias de testes
no carro da Indy Pro até agora, então eu estava aprendendo como funciona o carro no
início. Agora já entendi bem e

evoluí muito nesses dias, então
estou pronto para esse primeiro
final de semana de corrida aqui
em Alabama”, diz Enzo, que tem
patrocínio da Claro, Baterias
Moura, XP Private e PLGG.
A temporada da Indy Pro
2000 terá 18 etapas divididas
entre 9 finais de semana diferentes. A pista da abertura em Barber tem 3.830 metros com 17
curvas e o circuito também é usado pela Fórmula Indy. Os pilotos
terão mais dois testes nesta quinta-feira (15) antes do primeiro
treino livre, que também será disputado no mesmo dia.
“Vai ser uma temporada bem
competitiva, o grid da categoria
é bem forte, então não vai ser

parte fora da pista para ter um
ano positivo”, diz Enzo.
Os treinos classificatórios
serão nesta sexta-feira, enquanto a primeira corrida será
disputada no sábado às 13h10
e a corrida 2 acontecerá às
11h15 da manhã (horários de
Brasília).
Todas as provas da temporada serão transmitidas ao vivo
no canal Fittipaldi Brothers, na
Twitch.

fácil. Minha meta é vencer o
campeonato, mas vamos passo a
passo, corrida a corrida para po-

dermos ir evoluindo ao longo do
ano. Estou bem preparado e trabalhando bem forte também a

Confira a programação de
abertura da Indy Pro 2000:
17/04 – sábado - 13h10 –
largada da corrida 1; 18/04 –
domingo - 11h15 – largada da
corrida 2.

Kart: Matheus Morgatto conquista top-10 em
Pré-Final do WSK Super Master Series em Lonato

Noite

Foto/ Fotocar 13

DÓLAR

nesta condição, nos respectivos
trimestres de 2019 e 2020.
Os dados constam da Carta de Conjuntura divulgada na
quarta-feira (14) pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
De acordo com a Pesquisa
Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora a ocupação tenha voltado
a crescer após ter atingido, em
julho do ano passado, o menor valor da série (80,3 milhões), em janeiro deste ano,
havia 86,1 milhões de trabalhadores ocupados no país, bem
abaixo do observado antes da
pandemia (94 milhões em janeiro de 2020).
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Esporte

Fonte: Climatempo
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que, durante esse período, o vírus permanece em circulação intensa em todo o país. Segundo os
pesquisadores do observatório, o
quadro epidemiológico pode representar a desaceleração da pandemia, com a formação de um
novo patamar, como o ocorrido
em meados de 2020, porém com
números muito mais elevados de
casos graves e óbitos.
Outro indicador estratégico,
a taxa de ocupação de leitos de
unidades de terapia intensiva
(UTIs) covid-19 para adultos no
Sistema Único de Saúde (SUS)
se manteve predominantemente
estável e muito elevada. Destacam-se a saí da do Maranhão
(78%) da zona de alerta crítico para
a zona de alerta intermediário e
quedas significativas do indicador
no Pará (87% para 82%), Amapá
(de 91% para 84%), Tocantins (de
95% para 90%), Paraíba (de 77%
para 70%) e São Paulo (de 91%
para 86%).
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Covid-19:
Índia tem
recorde de
casos;
Mumbai
prepara novo
lockdown

Os trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos foram
os mais prejudicados pela
pandemia de covid-29. A taxa
de desocupação subiu de
23,8% no quarto trimestre de
2019 para 29,8% no mesmo
período de 2020, o que
corresponde a quase 4,1 milhões de jovens à procura de
emprego.
No recorte por escolaridade, o desemprego foi maior
para os trabalhadores com ensino médio incompleto: alta de
18,5% para 23,7%, na mesma
base de comparação. Em
contrapartida, a ocupação dos
que têm ensino superior continuou crescendo e houve alta
de 4,7%, na comparação entre
os números de trabalhadores

Pole position no Mundial de
Kart em 2020, o jovem Matheus
Morgatto conquistou no último
final de semana um top-10 na
Pré-Final da primeira etapa do
WSK Euro Series em Lonato, na
Itália. O piloto da equipe Birel
Art também terminou duas das
baterias classificatórias entre os
dez primeiros colocados e foca
em uma boa evolução para continuar com bons resultados no
WSK em 2021.
“Foi uma etapa bem satisfatória, fizemos boas corridas e
pudemos terminar entre os dez
primeiros na Pré-Final. Acredi-

to que fomos evoluindo ao longo
da etapa e temos totais condições
de seguir melhorando para as próximas provas do WSK. Vamos seguir trabalhando intensamente”, diz
Morgatto, que tem apenas 17 anos
e disputou a etapa em Lonato entre 43 pilotos na categoria OK.
Em 2020, o piloto de 17 anos
teve um Mundial de Kart consistente com três corridas no top-5
e a pole position conquistada sob
chuva em Portimão, em Portugal.
Inclusive, Morgatto também teve
bons resultados no Europeu de
Kart e no WSK, além de vencer
na pista o título brasileiro da ca-

tegoria Graduados no Speed
Park, pista que receberá o Mundial neste ano em Birigui (SP).
Matheus também foi destaque em Adria no início do WSK
Super Master Series com 13 ultrapassagens na Final. Após a
etapa de abertura do Euro Series no último final e semana, o
piloto de 17 anos agora se prepara para mais uma etapa em
Lonato no final de abril.
A quarta e última etapa do
WSK Super Master Series será
realizada entre os dias 21 e 25
de abril no circuito de Lonato,
na Itália.
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Prefeitura deposita R$ 72,8 milhões
para cartão-merenda dos estudantes
A Prefeitura de São Paulo
depositou na terça-feira 13, os
valores do cartão-merenda referentes ao mês de abril dos alunos da rede pública municipal de
ensino. Foram investidos R$ 72,8
milhões apenas este mês, para garantir o pagamento às famílias de
crianças e jovens que já pertenciam à rede ou matricularam-se esse
ano. Desde o início do programa
já foram investidos R$ 718,9 milhões para abastecer os cartõesalimentação.
O cartão-merenda é gerado no
número do CPF da pessoa responsável pela criança que consta no
ato da matrícula. Independentemente do número de filhos que
cada família tenha matriculado na

rede, os créditos são depositados
em um único cartão, registrado
com o número do CPF dos responsáveis por elas.
Mesmo com o retorno às aulas presenciais, o prefeito Bruno
Covas determinou que o benefício continuasse sendo pago até
que todas as unidades da rede retomem integralmente suas atividades. Hoje, as escolas municipais
funcionam com capacidade máxima de 35% dos estudantes.
Histórico do cartão-merenda
O cartão merenda foi criado
em abril de 2020, para garantir a
segurança alimentar dos estudantes durante o período de sus-

CESAR
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CÂMARA (SÃO PAULO)
Vereadores do REPUBLICANOS (ex-PRB) ligados à Igreja Universal tão apoiando a Unigrejas, entidade dirigida pelo
bispo Bravo, indignado com o fechamento dos cultos, contra
a Liberdade de Consciência (religiosa) expressa na Constituição (1988) ...
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Quem não conhece a história da família Trípoli, pode achar
que Ricardo (ex-presidente da ALESP), hoje Secretário da Casa
Civil não tá no dia-a-dia do futuro político do reeleito Bruno
Covas (PSDB). Só que sim. É somente uma questão de estilo ...
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
O balão de ensaio de Boulos (foi ao 2º turno pra prefeitura
paulistana) candidato ao governo (SP), a leitura do PSOL no Parlamento paulista é de que isso aumentaria a bancada que pode ser
eleita em 2022 na ALESP e de quebra na Câmara Federal ...
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Doria (PSDB liberal de centro) desafiou que quem não deve
e não teme (no caso a CPI do ‘Covidão’ chegar ao Estado paulista). Sobre vacinação, as faixas de idade logo chegarão aos idosos
de 60 anos. quanto a candidatura Alckmin 2022, não comentou ...
.
CONGRESSO (BRASIL)
A CPI sobre a pandemia Covid 19 pode realizar o milagre de
levar de volta ao cenário nacional da política o senador Calheiros
(MDB Alagoas), derrotado por Alcolumbre (DEM ex-PFL) em
2019. Ele pode ser colocado na relatoria pra jogar com as oposições ...
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Bolsonaro se prepara pra enfrentar a CPI da pandemia Covid
19, agora incluindo crimes cometidos por governos estaduais e
municipais já detectados pelo MP e Polícia Federal. Sobre acusação - via OAB - sobre ser genocida mundial, falou que o povo
vai falar ...
.
PARTIDOS (BRASIL)
Esta coluna antecipou, no final de 2020, que o ex-governador
Alckmin (PSDB) estava em campanha pra ser de novo candidato
ao cargo de governador de São Paulo. Pro mesmo cargo, o PSOL
faz balão de ensaio com Boulos pra trocar apoio com o PT de
Lula ...
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
Assim como nos Estados Unidos, se os indicados pra serem
ministros no Supremo assumissem as suas preferências ideológicas e políticas seria bem menos constrangedor do que buscarem várias interpretações Constitucionais, de acordo com quem
tá sendo julgado ...
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, o site cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com
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las estiveram suspensas.
Outros projetos sociais
Para minimizar os danos causados pela pandemia não apenas
na área da Educação, mas também na sociedade, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) - realiza, a partir deste mês de abril,
diversos projetos sociais, direcionados à população de maior
vulnerabilidade e extrema pobreza da cidade. Além do cartãomerenda, os alunos da rede municipal receberão cestas-básicas, frutas e legumes. Os CEUs
farão distribuição de refeições.
Confira, abaixo, os programas
elaborados:
- Programa Cesta Saudável- Foi feito um investimento
de R$ 83 milhões neste proje-

to. Os alimentos das cestas foram adquiridos através de agricultura familiar e contêm os seguintes itens básicos: 1 kg de
feijão, 5 kg de arroz, 1 kg de
macarrão, 0,5 kg de farinha de
mandioca, 1 kg de açúcar mascavo, 1 litro de leite, suco de frutas e doce de banana. Como parte da cesta, também serão distribuídos frutas e legumes, sendo: 1 kg de batata, 0,5 kg de cenoura, 0,5 kg de beterraba, 0,5
kg de chuchu, uma dúzia de bananas e seis unidades de maçã.
Serão distribuídas 1.090.000
cestas.
- Cozinhando pela Vida –
As comunidades receberão refeições que serão distribuídas
por 19 Centros Educacionais
Unificados (CEUs). A previsão
é que cerca de 10 milhões de

marmitas sejam produzidas e
entregues em três meses. Participam deste programa as unidades Aricanduva, Sapopemba, São
Matheus, Paz, Pêra Marmelo,
Vila Atlântica, Perus e Jaguaré.
Os CEUs Parque Anhanguera,
Butantã, Casa Blanca, Navegantes, Cidade Dutra, Vila do Sol,
Alvarenga, Uirapuru, Rosa da
China, São Rafael e Tiquatira
também integram a iniciativa.
- Cestas-básicas - A Prefeitura também irá distribuir cestas-básicas para famílias de alunos em situações de maior vulnerabilidade e extrema pobreza,
cadastradas no CadÚnico. Serão
entregues cerca de 500 mil cestas. A distribuição ocorrerá em
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Governo de SP garante 3,2 milhões de
refeições por mês na rede popular Bom Prato
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pensão das aulas presenciais,
quando a oferta de merenda também foi interrompida. Atualmente, beneficia mais de 1 milhão
de alunos. Os valores depositados são de R$ 101,00 (Centros
de Educação Infantil), R$ 63,00
(Escolas Municipais de Educação Infantil) e R$ 55,00 (Escolas Municipais de Ensino Fundamental).
Em fevereiro deste ano, a
Prefeitura investiu R$ 67 milhões no benefício para crianças
que já pertenciam à rede ou matricularam-se esse ano. Em 2020,
foram R$ 432.245.814,32.
No ano passado, a distribuição foi feita para 273 mil crianças. Na ocasião, os cartões puderam ser usados em 40 mil supermercados e os créditos foram renovados enquanto as au-

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (14) a
prorrogação da oferta das três
refeições diárias (café da manhã,
almoço e jantar), todos os dias,
incluindo finais de semana e feriados, até 31 de julho. Pelo
mesmo período, também está
garantida a gratuidade das refeições para a população em situação de rua em toda a rede
Bom Prato. Desde o início da
pandemia, o serviço já ofereceu mais de 35,5 milhões de
refeições, sendo mais de 740
mil de forma gratuita.
“A previsão inicial era de
funcionar até 30 de abril, mas
o Governo tomou a decisão de
prorrogar até 31 de julho essa

medida de proteção e amparo
às pessoas que mais precisam,
aos mais vulneráveis no Estado de São Paulo”, afirmou o
Governador.
O funcionamento ininterrupto dos 59 restaurantes Bom Prato está em vigor desde o início
da pandemia, garantindo todas as
refeições, em todos os dias da
semana, inclusive feriados, no
território paulista. “Nosso compromisso é a proteção social
completa da população em grave insegurança alimentar. Sempre que necessário, as refeições
do Bom Prato serão oferecidas,
sempre com qualidade nutricional, variedade, muito cuidado e
capricho”, pontua Célia Parnes.

A abertura dos restaurantes
todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados,
a inclusão de jantares ao cardápio diário, a entrega das refeições em embalagens descartáveis e para a retirada e também a
gratuidade nas três refeições
para a população em situação de
rua, são medidas adotadas pelo
Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento
Social, para assistir à população
durante a crise sanitária.
Deste modo, a força tarefa
dos mais de 1.700 colaboradores da rede resulta no preparo
mensal de mais de 10,2 mil toneladas de arroz, 6,2 mil toneladas de feijão, 620 mil litros de

leite e 42 toneladas de frutas,
resultando na produção de mais
de 3 milhões de pratos de comida ao mês.
O horário de atendimento
dos 59 restaurantes segue ampliado, sendo os cafés da manhã das
7h às 9h, almoços das 10h30 às
14h, e jantares das 17h às 19h,
ou enquanto houver disponibilidade. As refeições custam R$
0,50 (café da manhã) e R$1,00
almoços e jantares. Todas as unidades reforçam constantemente
as orientações de prevenção ao
coronavírus, instruindo o distanciamento na fila e disponibilizando álcool em gel e lixeiras nas
calçadas para manter a limpeza
do entorno.

SP anuncia cronograma de vacinação
para idosos acima de 60 anos
O governo de São Paulo
anunciou nova etapa do cronograma de vacinação contra a covid-19 para idosos que vivem no
estado paulista. Dessa vez, serão
vacinadas pessoas com mais de
60 anos.
Pelo calendário, idosos de
63 e 64 anos de idade serão vacinados a partir do dia 29 de

abril. Já os idosos entre 60 e 62
anos serão vacinados a partir do
dia 6 de maio.
A expectativa do governo é
vacinar cerca de 840 mil pessoas que fazem parte da faixa etária de 63 e 64 anos e 1,4 milhão
de pessoas com idades entre 60
e 62 anos.
Até este momento, mais

de 8,2 milhão de doses de
imunizantes já foram aplicadas em todo o estado, sendo
2,4 milhões em segunda
dose.
Cadastro
Para ser atendido mais rapidamente, o governo recomenda
fazer o pré-cadastro no site Va-

cina Já e, assim, diminuir o tempo de espera no momento da
vacinação. O pré-cadastro
não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão se vacinar
normalmente, informando
seus dados presencialmente
no momento da vacinação.
(Agência Brasil)

São Paulo é destaque em ranking
internacional que aponta as
“Megacidades do Futuro”
A cidade de São Paulo foi
incluída no “Global Cities of the
Future 2021/ 2022”, ranking internacional elaborado pela consultoria fDi Intelligence. O município ocupa o quarto lugar na
lista das dez “Megacidades do
Futuro” com melhores estratégias para atração de Investimento Estrangeiro Direto (IED) e o
décimo lugar, entre as megacidades, na perspectiva “Capital
Humano e Estilo de Vida”.
A participação da capital paulista nesse ranking foi articulada pela Secretaria Municipal de
Relações Internacionais. Entre
os destaques da candidatura de
São Paulo está o Programa de
Desestatização Municipal, que
reúne projetos de privatizações,
concessões e Parcerias Público
Privadas (PPPs) para descentralizar as decisões da administração local.
Nesse sentido, tem notoriedade a atuação da São Paulo Investimento e Negócios (SPIN),
agência de promoções de investimentos e exportações do município, no apoio às empresas e
aos projetos prioritários de investimentos da cidade, e também no suporte institucional e
processual aos interessados em
investir no município.
O ranking “Global Cities of
the Future 2021/ 2022” também
considerou o potencial da cidade de São Paulo em reunir solu-

ções inovadoras, a localização
estratégica, mão de obra qualificada, oferta de serviços e qualidade de vida aos moradores.
A participação nesta lista representa um reconhecimento
internacional das ações do município em temas relacionados
ao desenvolvimento econômico.
Também representa fortalecer as
ações da Prefeitura, valorizando
a preocupação da administração
municipal com o desenvolvimento sustentável da cidade que
não foca apenas no progresso
econômico, mas no tripé econômico, social e ambiental, além
de impulsionar o município para
que ele se posicione como uma
cidade do mundo.
A lista das cidades mais bem
avaliadas foi publicada na edição
de fevereiro/março da revista
fDi Magazine, que faz parte do
grupo Financial Times. Para a
seleção, foram considerados os
pontos fortes econômicos, financeiros e de negócios de 129
cidades de todo o mundo. Clique aqui para conferir a edição
digital da revista.
A cidade de São Paulo é a
única brasileira participante desse ranking. A capital paulista é
responsável por 10,6% do PIB
brasileiro e, mesmo com a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, continua recebendo
investimentos e interesses empresariais, por conta da infraes-

trutura da cidade, seu capital social, potencial econômico e ambiente de negócios. Outras cidades como Singapura (Singapura),
Dubai (Emirados Árabes), Londres (Reino Unido), Nova York
(Estados Unidos), Xangai (China) e Buenos Aires (Argentina)
também figuram entre as classificações do ranking.
Projeção internacional
O principal impacto para a
capital paulista em participar
deste ranking é a projeção internacional. Desta forma, São Paulo passa a ser reconhecida também pelo seu potencial de desenvolvimento e negócios e como
uma cidade que tem infraestrutura
técnica e profissional para receber investimentos externos.
O desempenho do município
nesta seleção também contribui
para incentivar a atração de investimentos estrangeiros diretos e para fortalecer a geração
de emprego e renda na capital.
Além da presença de multinacionais em território paulistano,
este dado – que é validado pelo
grupo Financial Times – se torna mais um indicador de que São
Paulo possui condições de abrigar empresas internacionais e é
um polo estratégico para investimentos.
A classificação da cidade evidencia o reconhecimento da Prefeitura em melhorar o ambiente

de negócios do município. Um
exemplo é o Empreenda Fácil,
iniciativa que tem como objetivo facilitar a criação de empreendimentos na cidade, diminuindo a burocracia.
Além disso, a participação
em rankings internacionais dialoga com um dos eixos prioritários da Gestão, que consta no
Programa de Metas 2021-2024
(SP Inovadora e Criativa), no que
diz respeito ao reconhecimento
do “potencial na transformação
da cidade, no desenvolvimento
de novas economias, de novos
centros de negócios e na construção de um modelo econômico mais criativo, inovador e inclusivo, que promova a expansão
do potencial pessoal e profissional do cidadão, que estimule
talentos, desenvolva habilidades
e acolha as diferenças”
Processo de avaliação
A inclusão neste ranking
ocorreu por meio de um processo de candidatura. São Paulo foi
avaliada entre 129 cidades e conseguiu colocações em duas listas específicas. Também é importante salientar a importância da
São Paulo Investimento e Negócios (SPIN) para alinhar os projetos prioritários de investimentos da cidade às empresas, e do
Programa de Desestatização
Municipal para descentralizar as
decisões da administração local.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Abertura de empresas bate
recorde em 2020, diz Serasa
Em 2020, foram abertas 3,3
milhões de novas empresas, segundo levantamento da Serasa
Experian. O número representa
um crescimento de 8,7% em
comparação com 2019, sendo o
maior desde 2011, início da série histórica da Serasa.
A maior parte das novas empresas (79%) são microempreendedores individuais, totalizando a abertura de 2,7 milhões de
MEIs. “O alto número de MEIs
é um dos fatores que comprova

o empreendedorismo por necessidade, já que durante quase um
ano de pandemia muitas pessoas que perderam seus empregos
optaram por abrir um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e trabalhar com aquilo que
já sabiam fazer ou em segmentos com baixo custo de aprendizagem”, explica o economista da
Serasa Experian, Luiz Rabi.
O ramo da alimentação representou 9,7% do total empresas a abertas, sendo o segmento

com maior número de novas
empresas. Em seguida vem o
setor de confecções, com 6,2%
do total, e o de reparos e manutenção, com 6,1%.
Segundo Rabi, esses dados
mostram uma adaptação dos
empreendedores à realidade da
pandemia do novo coronavírus.
O setor da alimentação oferece
produtos essenciais e possibilitam a abertura de negócios de
baixo custo. “Agora, quando falamos em confecção, o segun-

do ramo no ranking de abertura
de novas empresas em 2020,
fica claro que a produção das
máscaras de proteção contra a
covid-19 impactou o índice”,
acrescenta o economista.
A Região Norte teve o maior
crescimento na abertura de novos
negócios, com 20,9% de aumento
em relação a 2019, com o surgimento de 174,5 mil novos empreendimentos. No Centro-Oeste a
expansão ficou em 13,3% e no Sul
em 11,5%. (Agencia Brasil)

Impacto da pandemia é maior para
trabalhadores jovens, diz Ipea
Os trabalhadores com idade
entre 18 e 24 anos foram os
mais prejudicados pela pandemia de covid-29. A taxa de desocupação subiu de 23,8% no
quarto trimestre de 2019 para
29,8% no mesmo período de
2020, o que corresponde a quase 4,1 milhões de jovens à procura de emprego.
No recorte por escolaridade, o desemprego foi maior
para os trabalhadores com ensino médio incompleto: alta de
18,5% para 23,7%, na mesma
base de comparação. Em contrapartida, a ocupação dos que
têm ensino superior continuou
crescendo e houve alta de
4,7%, na comparação entre os
números de trabalhadores nesta condição, nos respectivos
trimestres de 2019 e 2020.
Os dados constam da Carta

de Conjuntura divulgada na
quarta-feira (14) pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
De acordo com a Pesquisa
Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), embora a
ocupação tenha voltado a crescer após ter atingido, em julho
do ano passado, o menor valor
da série (80,3 milhões), em janeiro deste ano, havia 86,1 milhões de trabalhadores ocupados
no país, bem abaixo do observado antes da pandemia (94 milhões em janeiro de 2020).
Para a economista Maria
Andréia Lameiras, autora do estudo, a crise sanitária potencializou as diferenças existentes
no mercado de trabalho. “À medida que os dados das PNADs

contínuas foram disponibilizados, o cenário de forte deterioração, que conjuga desemprego
elevado e aumento da subocupação e do desalento, foi se tornando cada vez mais evidente,
principalmente nos segmentos
mais vulneráveis, os jovens e os
menos escolarizados, cuja probabilidade de transitar da desocupação e da inatividade para a
ocupação, que já era baixa, se
tornou ainda menor”.
O documento da Carta de
Conjuntura do Ipea mostra que,
no quarto trimestre de 2020, a
taxa de desemprego para o sexo
feminino (16,4%) foi superior à
do sexo masculino (11,9%). No
recorte regional, ainda no último
trimestre do ano, as regiões Nordeste e Sudeste tiverem maior incremento na taxa de desemprego:
de 13,6% para 17,2% e 11,4%

para 14,8%, respectivamente.
Na análise do emprego setorial, o segmento de serviços
foi o maior prejudicado, com
queda de 28% da ocupação no
quarto trimestre de 2020, fortemente impactado pela paralisação do setor em razão do
distanciamento social imposto
pela pandemia.
A perspectiva para 2021 é de
que, apesar da expectativa de aceleração da atividade econômica, as
vagas geradas não devem ser suficientes para suprir o desemprego.
Segundo o Ipea, a taxa de desocupação deve continuar elevada.
A análise tem como base o
cruzamento de diversos dados da
Pnad Contínua e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) da Secretaria do Trabalho do Ministério
da Economia. (Agencia Brasil)

Funcionários da LG entram em
greve por manutenção de empregos
Os trabalhadores da fábrica da
LG em Taubaté, no interior paulista, entraram em greve após rejeitar a proposta de indenização
aos trabalhadores que serão demitidos com o fechamento da fábrica. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região
(Sindmetau), a paralisação tem
adesão de 700 empregados das linhas de celulares e monitores.
De acordo com o Sindmetau,

a empresa ofereceu valores adicionais nos acordos de rescisão
entre R$ 8 mil e R$ 35,9 mil,
calculados a partir do tempo de
trabalho na fábrica que foram
rejeitados em assembleia na segunda-feira (12).
Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos, também estão paralisados desde a semana passada os
funcionários de três empresas

fornecedoras da multinacional
em Caçapava e São José dos
Campos pela manutenção de
430 postos de trabalho nessas
linhas de montagem.
Na semana passada, a LG Eletronics informou que deixará de
fabricar celulares, o que levaria ao
encerramento de ao menos parte
das atividades na planta de Taubaté.
A empresa, com sede na Coreia do Sul, informou que a de-

cisão foi tomada por causa dos
sucessivos prejuízos acumulados desde 2015 com a venda de
smartphones. “O nosso negócio
global de celulares tem sofrido
uma perda operacional por 23
trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) até o final de 2020”,
destacou a LG em comunicado
à imprensa. (Agencia Brasil)

Indicador Antecedente tem queda
de 2,2% em março, revela FGV
O Indicador Antecedente
Composto da Economia Brasileira (IACE), divulgado na quarta-feira (14) pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e The Conference Board (TCB), caiu 2,2%
em março, atingindo 119,9 pontos. A variação acumulada nos
últimos seis meses também ficou negativa em 2%.
O IACE agrega oito componentes que medem a atividade econômica no Brasil. Das oito séries
componentes, quatro contribuíram

de forma negativa para o resultado
agregado. A maior contribuição
negativa foi do Indicador de Expectativa dos Consumidores.
Da mesma forma, o Indicador
Coincidente Composto da Economia Brasileira (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais, recuou 0,1% para 96,7 pontos,
no mesmo período. A variação acumulada nos últimos seis meses é
também negativa, em 2,2%.
Segundo o economista do
Instituto Brasileiro de Economia

(Ibre) da FGV, Paulo Picchetti,
o resultado do ICCE no mês de
março mostra o efeito do recrudescimento da crise sanitária e
da desaceleração no consumo
das famílias. “A falta de perspectiva de melhora nesses fatores
nos próximos meses tem efeito
significativo sobre as expectativas em geral, resultando na contração do IACE”, completou.
Segundo a FGV e The Conference Board, a junção dos indicadores individuais em um ín-

dice composto funciona como
filtro para os chamados “ruídos”,
contribuindo para revelar a tendência econômica efetiva.
O IACE permite que seja feita uma comparação direta dos
ciclos econômicos do Brasil
com os de outros 11 países e
regiões avaliados pelo The Conference Board. São eles: China,
Estados Unidos, Zona do Euro,
Austrália, França, Alemanha, Japão, México, Coréia, Espanha e
Reino Unido. (Agencia Brasil)

Vendas nos supermercados têm
alta de 5,18% em fevereiro
As vendas em supermercados registraram alta de 5,18%
em fevereiro em comparação com
o mesmo mês de 2020, segundo o
balanço divulgado na quarta-feira
(14) pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Em janeiro, o crescimento havia sido de
12% em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo o vice-presidente
Administrativo da Abras, Marcio
Milan, o resultado menos favorável em fevereiro do que no primeiro mês do ano foi influenci-

ado por fatores como as próprias características do mês, que
tem menos dias, e também a renda das famílias na pandemia da
covid-19. “Esse mês de fevereiro foi mais difícil para todos em
função do fim do auxílio emergencial”, disse. O cancelamento do Carnaval foi outro elemento que, de acordo com ele, ajudou a desacelerar o setor.
No entanto, Milan disse que
essa variação é esperada no planejamento dos varejistas. Para
este ano, a Abras estima um

crescimento de 4,5% em comparação com as vendas de 2020.
O retorno do auxílio emergencial na semana passada, será
um elemento importante para o
desempenho do setor, na avaliação de Milan. “Os próximos
meses de março e abril vão dar a
gente uma condição melhor para
olharmos esse momento e termos a tendência”, disse.
Ele destacou que, em 2020,
cerca de 60% do valor do benefício foi destinado a despesas
com alimentação. A proposta de

emenda à Constituição que determinou a nova rodada do auxílio prevê R$ 44 bilhões para o
pagamento de quatro parcelas
para famílias com pouca renda
ou em situação vulnerável, com
valores entre R$ 150 e R$ 375.
“Nós estamos falando de um
valor considerável que o consumidor vai dedicar aos supermercados”, ressaltou o vice-presidente da Abras, ao comentar a
injeção de recursos que o benefício deve trazer ao mercado.
(Agencia Brasil)

Economia abre consulta pública para
debater nova Lei de Licitações
O Ministério da Economia
abriu na quarta-feira (14) a consulta pública para debater o processo de regulamentação da nova
Lei de Licitações (Lei nº 14.133),
publicada no dia 1º de abril. A consulta trata da atualização da Instrução Normativa de Pesquisa de Preços. Segundo a pasta, a medida
marca a abertura do processo de
revisão de normas da área de compras públicas para adequação às

regras recém-criadas.
Os interessados em participar
da consulta pública devem acessar o site do ministério e encaminhar suas sugestões e contribuições até o dia 20 de abril.
De acordo com o Ministério
da Economia, os órgãos públicos
de todas as esferas e a sociedade
serão consultados durante todo
esse processo de atualização das
normas e de adequação das com-

pras públicas. Em 2020, os processos homologados de compras
públicas do governo federal movimentaram R$ 51 bilhões.
Três leis regiam o tema das
compras públicas no Brasil e
agora foram consolidadas pela
nova Lei de Licitações: a nº
8.666/1993, que era, até então,
a Lei Geral de Licitações e Contratos; a nº 10.520/2002, conhecida como a Lei do Pregão; e a

nº 12.462/2011, do Regime Diferenciado de Contratações.
Com a entrada da nova lei em
vigor, foi criado um período de
transição de dois anos. Durante
esse período todos esses normativos continuarão valendo.
Após o processo de revisão, os
193 órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal terão de seguir as
normas estabelecidas pelo Ministério da Economia.(Agencia Brasil)

Covid-19: Índia tem
recorde de casos;
Mumbai prepara
novo lockdown
As novas infecções pelo novo coronavírus da Índia atingiram
nível recorde na quarta-feira (14). Mumbai se prepara para
novo lockdown a partir da meia-noite, mas centenas de milhares
de peregrinos continuam chegando para um festival religioso no
norte do país.
A Índia relatou 184.372 casos nas últimas 24 horas, mostraram dados do Ministério da Saúde, o que eleva o total de infecções a 13,9 milhões. As mortes aumentaram em 1.027 e somam
172.085.
Depois de relatar menos de 10 mil casos por dia no início
deste ano, a Índia se tornou o país mais atingido a partir de 2 de
abril. O governo atribui o aumento a uma incapacidade generalizada de cumprir as restrições à circulação e à interação social na
população de 1,39 bilhão de habitantes.
O aumento de casos ocorre no momento em que o maior
estado indiano, Maharashtra, o epicentro da segunda onda nacional, está prestes a entrar em lockdown total, até o final de abril,
para conter a disseminação do vírus. O estado responde por cerca de um quarto do total de casos do país.
Mumbai, a capital comercial indiana, estava repleta de compradores que faziam estoques antes de o lockdown entrar em vigor.
“Não sabemos se poderemos montar nossas barracas a partir
de amanhã, então estamos pedindo aos nossos clientes que estoquem o máximo possível hoje”, disse Susheela, uma vendedora
de vegetais que trabalha na rua e só usa o primeiro nome.
Havia grandes filas diante de muitos mercadinhos. Em outros locais, hospitais particulares sobrecarregados estavam recusando pacientes, o que aumenta o fardo das instalações governamentais.
Em Gujurat, um estado do oeste, uma testemunha disse à
Reuters que viu uma fila grande de ambulâncias esperando diante do Hospital Civil Ahmedabad nesta quarta-feira. Alguns pacientes recebiam atendimento dentro das ambulâncias enquanto
aguardavam.
“Minha esposa foi diagnosticada com covid-19 no domingo.
Chamamos uma ambulância hoje de manhã para levá-la ao hospital porque estava com dificuldade para respirar”, contou Becharbhai Waghela, que acompanhava a mulher, Shantaben, de 61 anos.
Apesar do quadro, centenas de milhares de hindus devotos se
reuniram para se banhar no Rio Ganges na cidade de Haridwar,
no norte, na quarta-feira, o terceiro dia de banhos do festival
Kumbh Mela, que dura semanas. (Agencia Brasil)

Casa Branca anuncia
retirada de tropas
do Afeganistão
até setembro
O governo norte-americano anunciou na quarta-feira (14) que
vai retirar todos os soldados norte-americanos do Afeganistão
até 11 de setembro.
Os Estados Unidos tinham se comprometido com os talibãs
a retirar a totalidade das tropas do Afeganistão antes de 1º de
maio, mas explicou que a promessa será cumprida até 11 de setembro, prometendo mais esclarecimentos sobre o novo
cronograma, na quarta-feira, na Casa Branca.
A data do 20º aniversário do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 será o marco para o cumprimento da promessa
de retirada total das forças militares norte-americanas do Afeganistão.
“Iniciaremos uma retirada ordenada das forças restantes
e planejamos que todas as tropas saiam do país antes do 20.º aniversário de 11 de setembro”, informou a Casa Branca em
declaração aos jornalistas, garantindo que essa partida seria “coordenada” e simultânea com o das outras forças da Organização
do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
“Dissemos aos talibãs, sem qualquer ambiguidade, que responderemos energicamente a qualquer ataque a soldados americanos, enquanto procedemos a retirada ordenada e segura”, acrescentou.
Os Estados Unidos passaram a intervir no Afeganistão após
os atos terroristas em Nova Iorque e Washington, retirando os
talibãs do poder em Cabul, acusando-os de terem acolhido o grupo
jihadista Al-Qaeda, responsável pelos ataques, bem como ao seu
líder, Osama bin Laden.
Para encerrar a guerra mais longa da história norte-americana, o governo do ex-presidente Donald Trump chegou a um acordo com os talibãs, em fevereiro de 2019, que prevê a retirada de
todas as forças norte-americanas e estrangeiras do Afeganistão
antes de 1º de maio, com a condição de os rebeldes, no futuro,
impedirem qualquer grupo terrorista de operar nos territórios
afegãos.
O Pentágono manifestou recentemente dúvidas sobre a capacidade dos talibãs de honrarem esse compromisso. Os talibãs
têm tido dificuldade em chegar a um acordo com as forças governamentais de Cabul, em negociações que começaram em setembro, mas estão paralisadas.(Agencia Brasil)
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Fiocruz entrega 2,2 milhões de
doses de vacinas contra covid-19
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) entregou na quartafeira (14) 2,2 milhões de doses
da vacina Oxford/AstraZeneca
contra a covid-19 ao Programa
Nacional de Imunizações (PNI).
A fundação espera disponibilizar, nesta semana, um total de 5
milhões de doses, com a liberação de mais 2,8 milhões na sexta-feira (16).
A entrega semanal de 5 milhões de doses é a maior desde
que a Fiocruz começou a produzir a vacina no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos), em feverei-

ro. As primeiras doses foram entregues em 17 de março e, até 2
de abril, 4,1 milhões de doses
foram liberadas para aplicação.
O total de doses entregues
desde o início da produção chegou a 5,8 milhões na semana
passada, e, com os números desta semana, a Fiocruz vai superar
10 milhões de doses produzidas
e disponibilizadas por Bio-Manguinhos. Mais 4 milhões de doses da vacina foram importadas
prontas da Índia e passaram pelo
instituto tecnológico apenas
para rotulagem em português.
Das 2,2 milhões de doses li-

beradas hoje, 215 mil ficarão no
estado do Rio de Janeiro, onde
ficam a sede da fundação e a
fábrica de vacinas de Bio-Manguinhos. As demais serão distribuídas pelo Ministério da
Saúde aos estados e ao Distrito Federal.
No mês de abril, o cronograma da Fiocruz prevê a entrega
de 18 milhões de doses de vacinas. Na semana que vem, serão
mais 4,7 milhões, e, entre 26 de
abril e 1 de maio, 6,7 milhões de
doses chegarão ao PNI, superando a marca de 5 milhões alcançada nesta semana.

A previsão é que as entregas cresçam em volume nos
próximos meses e cheguem a
21,5 milhões, em maio; 34,2 milhões, em junho; e 22 milhões,
em julho. Desse modo, a fundação cumprirá a meta de produzir 100,4 milhões de doses a partir do ingrediente farmacêutico
ativo (IFA) importado, conforme acordo de encomenda tecnológica firmado com a farmacêutica AstraZeneca. No segundo semestre, a Fiocruz prevê produzir 110 milhões de doses com IFA fabricado no Brasil. (Agencia Brasil)

Governo de SP supera 40 milhões de doses da
vacina do Butantan entregues aos brasileiros
O Governador João Doria
acompanhou na quarta-feira
(14) a liberação de mais 1 milhão de doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus para uso em todo o país.
Foi a 23° entrega até agora. Já
foram disponibilizadas 40,7 mi-

lhões de doses ao PNI (Programa Nacional de Imunizações).
Somente em abril foram 4,5 milhões.
“A vacina do Instituto Butantan, onde estamos, aqui em
São Paulo, é para todo o Brasil. É
um momento histórico ultrapas-

sar a casa de 40 milhões de doses dessa vacina. A cada 10 brasileiros, 8 estão recebendo a vacina do Butantan nos seus braços. A vacina que salva, a vacina
do Brasil”, destacou Doria.
O total de envios corresponde a 88,4% das 46 milhões de

doses previstas até 30 de abril
no primeiro contrato do Instituto Butantan com o Ministério da Saúde. Em março foram
disponibilizadas 22,7 milhões
de doses. Em fevereiro, 4,85 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões
de unidades.

Dólar fecha abaixo de
R$ 5,70 com alívio no exterior
Em um dia de alívio nos
mercados internacionais, o
dólar fechou abaixo de R$ 5,70
pela primeira vez em quase uma
semana. Na terceira sessão seguida de alta, a bolsa de valores fechou acima de 120 mil
pontos pela primeira vez desde fevereiro.
O dólar comercial encerrou
a quarta-feira (14) vendido a R$
5,67, com recuo de R$ 0,047 (0,82%). A cotação chegou a
subir no início das negociações, mas começou a recuar
ainda durante a manhã até fechar próxima dos níveis mínimos do dia.
No mercado de ações, o dia
foi marcado pela euforia. O índice Ibovespa, da B3, fechou
aos 120.295 pontos, com ganho de 0,84%. O indicador operou em alta durante toda a sessão e está no nível mais alto
desde 17 de fevereiro. O índice

acumula alta de 1,1% em 2021.
Em um dia sem avanços nas
negociações para destravar o
Orçamento de 2021, as notícias do exterior dominaram as negociações. Na quarta, o vicepresidente do Federal Reserve
(Banco Central norte-americano), Richard Clarida, disse que
o órgão só elevará os juros da
maior economia do planeta
quando a inflação média anualizada ultrapassar a meta de 2%.
A declaração afastou os temores de que as taxas podem
começar a subir com a queda
do desemprego nos Estados
Unidos, fazendo os juros dos
títulos públicos norte-americanos de dez anos, considerados
os investimentos mais seguros
do mundo. Juros mais baixos
em economias avançadas beneficiam a entrada de recursos
em países emergentes, como o
Brasil. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Nova Participações S.A.

CNPJ/ME 02.357.415/0001-42 NIRE: 35.300.455.002
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 01/02/2021, às 09h00, na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Conjunto 1.003, 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 José Antunes Sobrinho - 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$ 11.036.264,69, mediante a emissão de 11.036.264 novas ações, com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, desconsiderando os centavos, mediante capitalização de dívida da Companhia, oriunda de mútuos realizados
pelo acionista majoritário José Antunes Sobrinho, convertida em aumento de participação societária do mesmo, conforme termo
de quitação de contrato de mútuo rotativo e outras avenças, celebrado em 31/12/2020 pelas partes. A subscrição e integralização
suso apontadas foram realizadas com a anuência do acionista minoritário, que as aprovou em todos os seus termos, passando
o referido capital de R$ 585.600.000,00 para R$ 596.636.264,69 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 Companhia é de
R$ 596.636.264,69, dividido em 596.636.264 ações ordinárias nominativas, de valor unitário de R$ 1,00”. 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)ª9OSHIAKIª&UJIMORIªEª*OSÏª!NTUNESª3OBRINHOª!ªPRESENTEªÏªCØPIAªlELªEXTRAÓDAª
de livro próprio da Companhia. Barueri - SP, 01/02/2021. Yoshiaki Fujimori - Presidente; José Antunes Sobrinho - Secretário.
JUCESP nº 101.572/21-9 em 19/02/2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da ANGIS – Associação Nacional dos Organismos de Inspeção, Sr.
Jeferson Molina Lopes, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto
Social, FAZ SABER a todos os seus associados que realizar-se-á em 30 de abril de
2021, às 14:30 horas em primeira chamada e às 15:00 horas em segunda e última
chamada, de forma remota e virtual, a Assembleia Geral Extraordinária prevista no
Artigo 16º; Inciso VI; §8º e demais dispositivos do seu Estatuto Social. Considerando
os termos do Art. art. 5º, § único da Lei 14.010/20 os Associados participarão de forma
remota, através de acesso virtual, no seguinte link: https://meet.google.com/efcqqmn-jjg é necessário que os presentes confirmem a sua participação, informando o
respectivo e-mail para o seguinte endereço eletrônico: coordenacao@angis.org.br
para que possam estar habilitados a atividade junto a Assembleia. A Assembleia Geral
será regida pela seguinte pauta: 1) Propositura de Alteração da Redação Estatutária
dos seguintes dispositivos: a. Artigo 1º; b. Artigo 16º; c. Artigo 23º. 2) Propositura de
alteração do CNAE junto a base cadastral da RFB e natureza jurídica. Ressaltamos
que conforme nosso Estatuto Social: Art. 7º. São deveres dos associados: § 2°. O
Associado deve, por carta dirigida a Diretoria Estatutária, devidamente acompanhada
de instrumento de mandato (procuração) redigido nos moldes legais, cujo outorgante,
deve necessariamente constar do Contrato Social ou Estatuto na qualidade de
representante legal, credenciar um representante (outorgado) para o fim especifico de
representá-lo junto aos assuntos e atividades da Associação, sendo defeso ao
representante outorgado o direito de ser votado, exceto se o nome deste constar do
Contrato Social ou Estatuto como Administrador. São Paulo, 13/04/2021.
JEFERSON MOLINA LOPES - PRESIDENTE

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF nº 61.351.532/0001-68 - NIRE Nº 35.300.052.463 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Azevedo & Travassos S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária que serão realizadas no dia 30 de abril de 2021, às 10h00, na sede
social da Companhia, na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1050, Pirituba, nesta Capital, a ﬁm de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício de 2020; c) Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2021; d) Deliberar sobre a instalação
do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Deliberar sobre a reforma
do Estatuto Social da Companhia em relação às seguintes matérias, bem como a consolidação integral do Estatuto
Social reﬂetindo todas as alterações aprovadas: (i) adequação do artigo 3º, caput, para atualizar o valor do capital
social da Companhia, bem como o respectivo número de ações ordinárias e preferenciais, considerando o aumento
de capital da Companhia homologado pelo Conselho de Administração em 23 de dezembro de 2020; e (ii)
adequação e alteração do artigo 4º, caput, para ﬁns de incremento do valor do capital autorizado de emissão da
Companhia mediante autorização do Conselho de Administração, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 4º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 200.000.000 (duzentas
milhões) ações ordinárias, e 400.000.000 (quatrocentas milhões) ações preferenciais, independentemente de
reforma estatutária, de forma que poderão ser emitidas mais 193.400.000 (cento e noventa e três milhões e
quatrocentas mil) ações ordinárias e 386.800.000 (trezentas e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações
preferenciais, respeitado o limite da proporção existente entre ações ordinárias e ações preferenciais.” b) Deliberar
sobre a aprovação de plano de outorga de opções de compra da Companhia. Observação: (i) Para tomar parte e
votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal, apresentando o documento de
identidade e o comprovante expedido pela instituição depositária. Os acionistas representados por procuradores
deverão exibir as vigentes procurações, acompanhados dos documentos retro mencionados dos outorgantes,
incluindo aprovações societárias ou contratuais especíﬁcas que possam ser necessárias para legitimidade da
outorga e exercício de poderes, e documentos do procurador que comprovem a sua condição de procurador,
acionista, administrador, advogado ou instituição financeira, todos em versão original ou cópia autenticada,
bem como acompanhados de firmas reconhecidas; (ii) instituição financeira depositária das ações escriturais:
Banco Itaú S.A.; (iii) recomendamos que os Acionistas efetuem seu cadastramento enviando uma via física dos
documentos acima mencionados à sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria com Relações com
Investidores, até 48 (quarente e oito) horas antes do início dos trabalhos; e (iv) nos termos da Lei nº 6.404/76 e
de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores
Acionistas, na sede social da Companhia, na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (www.
azevedotravassos.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e à B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), todos os documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia.
São Paulo, 13 de abril 2021. Presidente do Conselho de Administração.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077781-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a LIG LAVE LAVANDERIAS LTDA. ME (CNPJ nº 55.706.212/0001-80) que CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO LA RESIDENCE PAULISTA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 5.385,02,
referente ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
15 e 16/04

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1004723-46.2017.8.26.0003 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Condomínio Requerente: Condomínio Edifício Monte Real Requerido: Serv Premium Ltda Me EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004723-46.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a SERV PREMIUM LTDA ME, CNPJ 11.236.934/0001-43, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE REAL, lhe ajuizou
uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
objetivando para que sejam suspensos os efeitos do protesto enquanto o caso estiver sub judice, comunicando-se
ao 6º TABELIÃO DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO, para imediata suspensão dos efeitos do
protesto da “Duplicata Mercantil por indicação” nº 0003, vencimento 14/07/2016, emitido em 08/7/2016, no valor de
R$ 18.439,86, bem como todas cominações. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março
de 2021.
15 e 16/04

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009289-25.2014.8.26.0009 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Transporte de Coisas Exequente: CRAFT MULTIMODAL LTDA Executado: Dynamach Maquinas e
Equipamentos LTDA EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009289-25.2014.8.26.0009 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia
Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DYNAMACH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,
CNPJ 04.945.034/0001-00, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de CRAFT MULTIMODAL LTDA, objetivando o pagamento do débito de R$34.531,00,
tendo em vista que o exeqüente realizou a entrega da carga, cumprindo dessa forma a sua parte no contrato de
transporte, deixando a executada de efetuar o pagamento do frete e das taxas referentes ao transporte da carga,
ou seja, capatazias, desconsolidação, liberação, TX registro SISCARGA, ISPS, mantendo-se inadimplente.
Encontrando-se a executada 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 três dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em quinze dias,
apresente embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo
apresentado embargos à execução, será considerada a revelia da executada, 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 24 de novembro de 2020. Eu Raquel Barreto de Araújo, escrivã judicial, subscreví

VIPASA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF 61.648.655/0001-65 - NIRE 35.300.013.727 - Companhia Fechada - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas para a realização da AGO/E que será realizada às 10h do dia 27/04/2021, de modo
exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, sem prejuízo do uso do boletim de voto a distância como
meio para exercício do direito de voto, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Exame, discussão
e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (b)
Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020, em especial a distribuição de dividendos; (c) Eleição dos
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (d) Fixação da remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (e)
Pagamento de gratificação aos membros da Diretoria; (f) reversão de reservas estatutárias para reserva de lucros; (g) Autorização
para os Diretores da Companhia realizarem a venda de sítio localizado em São Roque-SP, de propriedade da Companhia; e
(h) Outros assuntos de interesse da Companhia. Para participarem virtualmente da Assembleia por meio da plataforma eletrônica
Zoom os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, deverão enviar solicitação à Companhia,
para o endereço eletrônico vipasa@shoppingcenter3.com.br, até as 18h do dia 23/04/2021, a solicitação deverá estar
acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá
à Assembleia, incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de ambos (conforme o caso), além de telefone e endereço de
e-mail do solicitante, bem como cópia simples de todos os documentos necessários para permitir a participação do acionista
na Assembleia. SP, 14/04/2021. Fernando José Garcia (Diretor-Secretário) e Dani Glikmanas (Diretor-Superintendente).
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1013109-27.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o)GILVÂNIA MARIA DE VASCONCELOS QUEIROZ, RG 327379418,CPF 307.839.088-81 e MARIA MADALENA DO
NASCIMENTO VASCONCELOS, RG308650517, CPF 976.162.904-00, que nos autos da ação de execução de título
extrajudicial,movida por José Duarte Cabral, foi deferida a intimação por edital de Gilvânia Maria de Vasconcelos Queiroz CPF
307.839.088-81 e Maria Madalena do Nascimento Vasconcelos CPF976.162.904-00, que se encontram em lugar ignorado, da
penhora havida sobe bloqueios judiciaisno valor de R$1.400,00, R$14,95, R$562,00, R$100,37, R$11,60, R$6,75. Passando a
fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2020.
[15,16]
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 DaycovalS/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 CNPJ02.226.669/000121, Jose Augusto Silveira de Alkmim, CPF 048.555.406-25,Giancarlo Andre Rossetti, CPF 501.294.226-49, Sergio Luiz Mendes
Cruz, CPF406.645.626-04, no pólo passivo da presente ação. Estando os sócios da executada em lugar ignorado, expede-se
edital de citação, para que em 15 dias afluir do prazo supra, se manifestem e requeiram as provas cabíveis (art. 135 do CPC),
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.
[15,16]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1085396-89.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
que por parte de patricia berringer e outros foi ajuizada ação de adjudicação compulsória procedimento comum civil em
face de lila verde, diva verde e outros objetivando seja julgada procedente, para o fim de ser adjudicado aos autores o
imóvel apto n° 22-a e respectiva vaga de garagem localizado na rua victorino carmilo n° 566 bairro da barra funda - cep
01153-000 são paulo/sp, cujas obrigações foram totalmente cumpridas. Estando os requeridos em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, fluidos após o prazo do edital, contestem a ação,
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados. Adverte-se que em caso da ocorrencia da revelia, será
nomeado curador especial para acompanhamento do feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021.
[15,16]
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1049505-70.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos
Almeida, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Zinamar Franklin Martins - ME, CNPJ 22.937.966/0001-92, na
pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por
parte de BMC Hyundai S.A, objetivando a retomada da Escavadeira Hidráulica – Marca: Hyundai – Modelo:
R140LC-9SB, nº de série: HBRR140CAG0000257, N.F. nº 000.031.590 – série nº 001, assim como a condenação
da ré nas cominações legais, haja vista o inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil nº
2.02057.0000045.16, cujo débito em abril de 2019, importava em R$ 333.038,01. Deferida a liminar, o autor foi
reintegrado na posse do referido bem em 18.06.2019. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, conteste a ação. Não sendo contestada
a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, considerando-se a ré 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 12 de março de 2021.
15 e 16.04
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050033-07.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva
Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Karen Suelen Muniz Lima CPF 429.304.638-05, que
Associação de Instrução Popular e Beneficência – SIPEB (entidade mantenedora da Escola de Enfermagem
São José) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 6.530,56
(Maio/2019), representada pelo inadimplemento das mensalidades de Fevereiro à Setembro de 2015 dos
Contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar
ignorado, expede-se 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, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2021.
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1024961-58.2018.8.26.0001. A Dra. Ariane de Fátima Alves Dias
Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Leonardo Shin CPF: 278.465.568-78 e Jee Hyon Lee CPF: 216.245.398-31, 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$ 42.602,38 (Julho/2018),
representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes.
Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, os
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO. PROCESSO Nº 1083296-98.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, na forma
da Lei, etc. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1083296-98.2017.8.26.0100. A Dra. Daniela
Pazzeto Meneghine Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc...
Faz Saber a W ork Telemarketing Serviço Ltda CNPJ: 05.898.169/0001-24, na pessoa de seu representante
legal, que Zurich Minas Brasil Seguro S/A CNPJ: 61.382.735/0001-11 ajuizou Ação de Conhecimento,
Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 461.936,74 (Setembro/2018), referente aos prejuízos
causados por conta de condenações trabalhistas em diversos processos trabalhistas. Estando a requerida em
lugar ignorado, expede-se 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, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1130693-85.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Antonia Irilene de Holanda CPF: 954.039.733-20, que Mosteiro de São Bento de
São Paulo CNPJ: 61.018.750/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio de São Bento) ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 2.045,51 (Dezembro/2019), representada
pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a
requerida em lugar ignorado, expede-se 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, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022035-64.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ASFALTEK PAVIMENTADORA LTDA - EPP, CNPJ 27.998.773/0001-65 (na pessoa de
seu representante legal), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio
Argentina Edificio Adolfo Esquivel, alegando em síntese que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer Cumulado com
Pedido de Depósito Judicial de Prestações Vincendas, Procedimento Comum, objetivando que a requerida seja
obrigada a reparar todos os vícios e defeitos construtivos decorrentes da má execução dos serviços prestados no
condomínio, sob pena de multa diária e condenação nos honorários advocatícios de sucumbência, assim como nas
despesas e nas custas processuais efetuadas pela requerente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de março de 2021.

Companhia Müller de Bebidas

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em 1ª
convocação, no dia 30.4.2021, às 10 horas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: “(i) deliberar acerca
do relatório da administração, proposta de orçamento de capital e exame, discussão e votação das demonstraĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͖ (ii) deliberar sobre a
ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͖Ğ (iii)
ĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŶƵĂůŐůŽďĂůŵĄǆŝŵĂĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘͟ŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌĚƵƌĂƌĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚŽ
Ks/ͲϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĄĂƉƌŝŽƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĞĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘WŽƌ
ĞƐƐĂƌĂǌĆŽ͕ĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ;ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵǀŝƌƚƵĂůͿĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŽƌĂĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐĞƌĄĚĞĮŶŝĚĂŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ͕
a depender da evolução da pandemia no Brasil e no Estado de São Paulo ao longo das próximas semanas e em obƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽƐĂƚŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘Henrique Souza
Ğ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ϭϮͬϬϰͬϮϬϮϭ͘;ϭϰ͕ϭϱ͕ϭϲͿ

Pátria Terras Agrícola III S.A. - CNPJ/ME nº 22.165.101/0001-55 - NIRE 35.300.522.28-1 - Ata da AGE
Realizada em 11/9/20. 11/9/20, às 11h, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun;
Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprova a redução do capital social, por ser excessivo em relação
às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$2.689.000,00, mediante o cancelamento de 2.689.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, dentre as quais (i) 680.000 ações encontram-se integralizadas na presente data; e (ii) 2.009.000
ações encontram-se pendentes de integralização na presente data. Foi aprovado, com o consentimento expresso do acionista Pátria
Investimentos Ltda., detentor de apenas 1 ação ordinária, como forma de evitar a sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas
serão de titularidade do acionista Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia. O acionista Pátria Terras
Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia receberá a restituição integral do valor correspondente às ações canceladas
já integralizadas, R$680.000,00, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da data em que a redução tornar-se
efetiva, sendo facultado o pagamento parcelado, desde que observado o prazo máximo aqui estabelecido. 1.1. O capital social passará
de R$38.000.000,00, representado por 38.000.000,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$35.311.000,00,
representado por 35.311.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 1.2. A redução de capital social só será efetivada após
decorrido o prazo legal de 60 dias para manifestação dos credores, contados das publicações nos jornais exigidas pela Lei das S.A. 1.3.
Após o decurso do prazo para a efetivação da redução de capital, a administração procederá à escrituração e respectivas assinaturas dos
livros societários pertinentes, bem como efetivará os demais atos necessários e aplicáveis, incluindo, mas não se limitando ao registro
desta ata perante a JUCESP e as atualizações cadastrais perante as autoridades competentes. 2. Aprova a reforma do “Artigo 5º”, caput,
do Estatuto Social, permanecendo inalteradas as redações dos seus parágrafos, que vigerá com a seguinte redação: “Artigo 5º - O
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$35.311.000,00, representado por
35.311.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 531.453/20-0 em 11/12/20. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária-Geral.
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.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 47ª, 48ª série da 4ª
emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”,
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e
os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser
realizada em 05 de maio de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A) Medidas a serem
tomadas pelos Titulares dos CRI em razão da amortização extraordinária ocorrida em Janeiro de 2020, na qual a
proporcionalidade deﬁnida no item 3.1.5 do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão de Debêntures não foi seguida,
acarretando um pagamento de R$ 3.618.981,15 a menor para o CRI Sênior e corrigida durante os períodos de 16/04/2020 e
16/10/2020, onde as amortizações extraordinárias foram direcionadas em sua totalidade para o CRI Sênior até a regularização
do valor, de modo que possa inclusive, se necessário, ser criada uma proporcionalidade mínima entre o CRI Sênior e
Mezanino; B) Uma vez sendo deliberado o item (A), efetuar ou não amortização extraordinária de forma a enquadrar a
proporcionalidade estabelecida entre os saldos dos CRIs Sênior e Mezanino; C) Autorização para Securitizadora em conjunto
com o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRI,
incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitização, e de quaisquer outros documentos
que se façam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais: Quórum: O quórum de instalação da
assembleia em primeira convocação é de 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer
número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50%
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na
assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de
identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser
apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Considerando as
medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e
internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado
Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada
por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet, sendo certo que o link de
acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por correio eletrônico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem
solicitação para gestão@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.b. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos
CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar, junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os
documentos de identiﬁcação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: gestao@isecbrasil.com.br, juridico@
isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave.
São Paulo, 14 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.
6ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025205-15.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
KAE JUNG HYUN, Coreana, Solteira, Comerciante, RG V0911507, CPF 213.641.138-13, que lhe foi proposta uma Ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TRANSAMAZONICA, alegando o
inadimplemento das cotas condominiais do imóvel situado à Rua dos Bandeirantes, 352, apartamento nº 51, no valor de
R$ 10.738,59 (março de 2017), também proposta em face de Hyo Jung Hyun. Estando a coexecutada em lugar ignorado,
foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, PAGUE o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias,
OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá comprovar o depósito de
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de
penhora, prazos estes a fluir os 20 dias supra, ficando advertidas de que no caso de revelia será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2020.
FORO REGIONAL XII - NOSSA SENHORA DO Ó - 1ª VARA CÍVEL - Rua Tomás
Ramos Jordão, 101 - 3º andar - sala 309 - Freguesia do Ó - CEP 02736-000 Fone: (11) 3992-5294 - E-mail: Nossa_sra_ocv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0003300-12.2020.8.26.0020. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado
de São Paulo, Dr. MARIO MASSANORI FUJITA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a VANUSA SEBASTIANA FARIAS NOVAIS, brasileira, com endereço à
Avenida Itaberaba, 2652, apt. 01, Itaberaba, CEP 02739-000, São Paulo/SP,
atualmente emlugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos
autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ZELINDA FURLANETO
TOFOLI, fica INTIMADA para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, PAGAR o DÉBITO de R$159.332,93 (agosto/2020) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10%
e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão
sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a
penhora de bens e avaliação; e ciente também que não pagando, inicia-se o
prazo de 15 dias para a IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou
nova intimação. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021.
14 e 15/04

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2021
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Zion Participações e Investimentos S.A.

CNPJ nº 11.272.329/0001-28
Demonstrações Contábeis dos Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2020 2019
Balanço Patrimonial
Ativo
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
2020
2019 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Passivo
circulante
6.430 5.862 Prejuízo do exercício
(2.035) (1.953)
Ativo circulante
6.767 6.907
1.591 1.538 Ajustes reconciliar resultado ao caixa gerado atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
1.107 1.375 Empréstimos e financiamentos
383
305 Provisão para demandas judiciais
94
Contas a receber de clientes
4.474 4.541 Arrendamento a pagar
918 1.412 Estimativa para créditos de liquidação duvidosa
135
167
Tributos a recuperar
1.127
808 Fornecedores
1.114 1.157 Valor residual do imobilizado e intangível
1
Outros créditos
2
145 Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
423
496 Provisão de despesas
431
Despesas antecipadas
57
38
Receitas diferidas
1.403
- Juros sobre arrendamentos
149
136
11.449 13.510
Ativo não circulante
Outros passivos
598
954 Depreciação sobre direito de uso
390
272
Despesas antecipadas
57
27 Passivo não circulante
1.742 2.476 Depreciação e amortização
3.214 2.840
57
27 Empréstimos e financiamentos
47 1.091
2.378 1.463
Imobilizado
793
978 Arrendamento a pagar
1.170 1.385 (Aumento)/redução nos ativos operacionais
Intangível
9.166 10.903 Provisão de despesas
431
- Contas a receber de clientes
(68) 1.090
Direito de uso
1.433 1.602 Provisão para demandas judiciais
94
- Tributos a recuperar
(319) (255)
11.392 13.483 Patrimônio líquido
10.044 12.079 Outros créditos
143
162
17.938 17.938 Despesas antecipadas
(49)
11
Total do ativo
18.216 20.417 Capital social
(1.469) (1.469) Aumento/(redução) nos passivos operacionais
Demonstração do Resultado
2020
2019 Ações em tesouraria
(6.425) (4.390) Fornecedores
(494) 759
Receita operacional líquida
22.658 22.188 Prejuízos acumulados
Total
do
passivo
e
patrimônio
líquido
18.216
20.417
Obrigações
trabalhistas
(43)
(400)
Custos dos serviços prestados
(18.070) (16.754)
Obrigações tributárias
(73)
84
Demonstração
das
Mutações
do
Patrimônio
Líquido
Lucro bruto
4.588 5.434
Receitas diferidas
1.403
Capital Ações em
Prejuízos
Receitas/(despesas) operacionais
(356)
13
social tesouraria acumulados Total Outros passivos
Despesas gerais e administrativas
(5.585) (7.683) Saldos em 31/12/2018
17.938
(223)
(2.437) 15.278 Fluxo caixa gerado/(consumido)atividades operacionais 2.522 2.927
Outras despesas/receitas operacionais
(104)
777 Aquisição ações em tesouraria
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimento
(1.246)
- (1.246)
Resultando operacional antes do resultado financeiro (1.101) (1.472) Prejuízo do exercício
(1.293) (3.151)
(1.953) (1.953) Aquisição de ativo imobilizado e intangível
Resultado financeiro
Saldos em 31/12/2019
17.938
(1.469)
(4.390) 12.079 Fluxo caixa consumido nas atividades de investimento (1.293) (3.151)
(2.035) (2.035) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Receitas financeiras
221
82 Prejuízo do exercício
- (1.246)
17.938
(1.469)
(6.425) 10.044 Aquisição de ações em tesouraria
Despesas financeiras
(966) (563) Saldos em 31/12/2020
Empréstimos e financiamentos
(991) 2.217
(745) (481)
Dionaldo Arnoldo dos Passos
Pagamento de arrendamento
(506) (320)
Diretor Presidente
Imposto de renda e contribuição social
(189)
Fluxo caixa gerado/(consumido)atividades financiamento (1.497) 651
Wellington Rodrigo Bezerra
Prejuízo do exercício
(2.035) (1.953)
Aumento líquido/(redução) caixa e equivalentes caixa
(268) 427
Contador
CRC
SP
248319
O9
Demonstração do Resultado Abrangente
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.375
948
As notas explicativas estão em seu inteiro teor
(2.035) (1.953)
Prejuízo do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.107 1.375
na sede da Companhia
Total do resultado abrangente do exercício
(2.035) (1.953)
Aumento líquido/(redução) caixa e equivalentes caixa
(268) 427

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
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

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

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.

Pátria Terras Agrícola III S.A. - CNPJ nº 22.165.101/0001-55 - NIRE 35.300.522.281 - Ata de AGE Realizada
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sªs. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Estas contas foram por
nós examinadas e julgadas corretas, recomendando-se sua aprovação. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sªs. para quaisquer informações adicionais.
São Paulo, 16 fevereiro de 2021
A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Ativo
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
14.341
14.392
Fornecedores
Tributos a recuperar
324
1.400
Tributos a pagar
2
Outros ativos
Dividendos a pagar
14.665
15.794
Outros passivos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Patrimônio líquido (Nota 7)
15
15
Depósitos judiciais
Capital social
48
1.917
Imobilizado (Nota 4)
Reserva de lucros
63
1.932
14.728
17.726 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Capital
Prejuízos
social
Legal acumulados
14.165
(1.594)

Em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Transferência
Apropriações do lucro
Reserva legal
Dividendo mínimo obrigatório (R$ 4,72 por lote de mil ações – Nota 7)
Dividendo ações preferenciais (R$ 38,05 por lote de mil ações – Nota 7)
Em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do exercício
Apropriações do lucro
Reserva legal
Dividendos pagos (R$ 43,00 por lote de mil ações – Nota 7)
Em 31 de dezembro de 2020

1.594
176

2020

2019

129
53
9
191

3
30
1.244
12
1.289

14.165
372
14.537
14.728

14.165
2.272
16.437
17.726

Retenção
de lucros
5.110
(1.594)
(176)
(879)
(365)
2.096
6.100

Total
12.571
5.110

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação
2020
9.217
(336)
8.881
(1.868)
7.013

Receita da venda de imóveis
Impostos sobre vendas de imóveis
Receita líquida da venda de imóveis
Custos dos imóveis vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Lucro operacional
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social (Nota 5)
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por lote de mil ações do capital
social no fim do exercício - R$

2019

OMAHA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

(2.971)
499
(185)
2.440
6.796

(1.592)
670
(319)
7.615
6.374

6.796
(696)
6.100

6.374
(1.264)
5.110

32,79

27,47

(879)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
(365)
Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação
16.437
2020
2019
6.100 Lucro líquido do exercício
6.100
5.110
Outros resultados abrangentes
305
(305)
6.100
5.110
Resultados abrangentes do exercício
(8.000)
(8.000)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
14.165
481
(109)
14.537
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
2020
2019
Em milhares de reais
Fluxos de caixa das atividades operacionais
1. Contexto operacional: A Companhia tem como atividade principal a 5. Imposto de renda e contribuição social: Reconciliação da despesa Lucro líquido
6.100
5.110
administração de bens, participações societárias, exploração direta ou indi- do imposto de renda e contribuição social - Os valores de imposto de Ajustes
reta da indústria e do comércio de produtos metalúrgicos, bem como a renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a se- Depreciação
1
9
compra, venda, permuta e construção de imóveis em geral. 2. Apresenta- guinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
Valor residual do ativo imobilizado baixado
1.868
2019 Variações nos ativos e passivos
ção das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis:
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis - As demonstrações Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
Tributos a recuperar
1.076
1.416
671
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Receitas financeiras
Outros ativos
1
3.115
práticas contábeis adotadas no Brasil. 2.2. Principais práticas contábeis Outras receitas
Fornecedores
(2)
3.786
adotadas - As principais práticas adotadas na elaboração dessas demonsTributos a pagar
99
6
909
trações contábeis consolidadas estão definidas a seguir: (a) Apuração de Imposto de renda e contribuição social – 24%
Outros passivos
(2)
(3)
355
resultados - O resultado das atividades é apurado em conformidade com Adicional do imposto de renda – 10%
1.264 Caixa líquido proveniente das atividades
o regime contábil de competência de exercícios. (b) Caixa e equivalentes Imposto de renda e contribuição social
operacionais
9.141
6.538
de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depó2020
2020
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
sitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco
Imposto Contribuição
(9.192)
de renda
social Dividendos pagos
insignificante de mudança de valor. (c) Imobilizado - Terrenos e edificaCaixa líquido aplicado nas atividades
ções são demonstrados pelo custo histórico, acrescido de correção mone- Base de cálculo do imposto de renda
de financiamentos
(9.192)
tária até 31 de dezembro de 1995, deduzida a subsequente depreciação e contribuição social
737
1.106 Aumento (redução) líquido de caixa e
para edificações. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar Venda de imóveis
(51)
6.538
501
501 equivalentes de caixa
o custo de cada ativo de acordo com as taxas divulgadas na Nota 4. Receitas financeiras
7.854
782
782 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 14.392
(d) Passivo circulante - São demonstrados por valores conhecidos ou cal- Outras receitas
14.392
2.020
2.389 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 14.341
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
303
215
variações incorridos. (e) Provisões - As provisões são reconhecidas quan- Imposto de renda e contribuição social
dos no montante de R$ 879 e também pagou os dividendos das ações
178
do a Companhia tem uma obrigação presente legal ou implícita como resul- Adicional do imposto de renda – 10%
481
215 preferenciais relativos aos exercícios de 2014 a 2018 no montante de
tado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja ne- Imposto de renda e contribuição social
696 R$ 365. Conforme deliberação na A.G.E. de 30 de outubro de 2020, foi
cessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor Total
pago ainda em novembro de 2020 dividendos no montante de
possa ser feita. (f) Reservas de lucros - A reserva legal é calculada na 6. Partes relacionadas: Remuneração do pessoal-chave da administraR$ 8.000. 8. Venda de imóveis: Em 02 de janeiro de 2020 a Companhia e
base de 5% do lucro líquido do exercício, conforme determinação da ção - O pessoal-chave da administração é composta por três diretores.
a Prefeitura Municipal de Limeira assinaram Termo de Acordo de DesaproLei das Sociedades Anônimas. 3. Caixa e equivalentes de caixa e títulos A remuneração paga está demonstrada a seguir:
priação Amigável, processo 46.617/2017, referente à indenização exproe valores mobiliários: Caixa e equivalentes de caixa estão representados
2020
2019
priatória parcial de área e ainda assinou Termo de Compromisso de Rerra180
180
substancialmente por disponibilidades em conta-corrente bancária e por Honorários de diretoria
tificação ao Instrumento Particular de Compromisso Irretratável e
180
180
Fundos de Investimentos.
Irrevogável de Garantia do Direito de Preferência na Aquisição de Imóvel,
2020
2019 7. Patrimônio líquido: Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e de
processo 27.677/2003, referente à substituição de imóvel permutado. AmConta-corrente
2019 o capital social está dividido em 186.045.950 ações sem valor nomi- bos os contratos foram recebidos em doze parcelas de janeiro a dezembro
152
Banco Bradesco S.A.
nal, assim distribuídas:
de 2020. 9. Outras receitas: Em 20 de maio de 2019 a Companhia recebeu
Aplicações em CDB
Ordinárias
Preferenciais da Prefeitura Municipal de Limeira o valor de R$ 1.120, referente ao proces1.570
332 Acionistas domiciliados
Banco Bradesco S.A.
so 0006624-03.2008.8.26.0320 – Desapropriação por Utilidade Pública do
Fundos de investimento
No país
176.415.962
8.403.644 imóvel da ex-controlada Companhia Prada Indústria e Comércio, valor resi12.619
14.060 No exterior
Banco Bradesco S.A.
30.096
1.196.248
dual. Em 14 de agosto de 2019 a Companhia recebeu da Prefeitura Munici14.341
14.392
Caixa e equivalentes de caixa
176.446.058
9.599.892
pal de Limeira o valor de R$ 6.235, referente parte do processo 00005414. Imobilizado
% taxa anual
As ações preferenciais não têm direito a voto; todavia, gozam de prioridade 68.2008.8.26.0320 – Despejo por Falta de Pagamento – Locação de imóvel
2020
2019 no recebimento de dividendo anual cumulativo de 10% sobre a parcela do da ex-controlada Companhia Prada Indústria e Comércio. Com o resgate
de depreciação
Terrenos
48
1.845 capital aplicado e participam em igualdade de condições com as ordinárias. deste precatório, foi feita a recuperação dos créditos anteriormente contaEdificações
4
190 Aos acionistas é garantido estatutariamente dividendo obrigatório não infe- bilizados em Despesas no montante de R$ 260. Em 28 de fevereiro de 2020
Computadores
20
23
23 rior a 25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos da Lei das a Companhia recebeu da Prefeitura Municipal de Limeira o saldo do proMáquinas, móveis e utensílios
10
6
6 Sociedades por Ações. No mês de julho de 2020 a empresa pagou dividen- cesso de nº 0000541-68.2008.8.26.0320 (acima) no montante de R$ 2.442.
Benfeitorias
10
5
5
(34)
(152)
(-) Depreciação acumulada
A DIRETORIA
Dalva Silva do Nascimento - Contadora - CRC 1SP165676/O-2
48
1.917
14.165

176
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1079669-52.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) R 263 CONFECÇÕES
EIRELI, CNPJ 27.908.718/0001-37, com endereço à Rua Conselheiro Belisario, 406, Bras, CEP 03012-000,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Excim Importação e
Exportação S/A, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento da(s)
duplicata(s) n.º 1121402/8, 1147200/6, 1147200/7, 1147200/8, 1147200/9, 1147200/10, que totalizam o
valor de R$ 40.529,26, devidamente protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98,
parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que
deverá ser atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação da
falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2021. 14 e 15/04
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1130969-19.2019.8.26.0100. A Dra. Melissa Bertolucci, Juíza de Direito
da 27ª Vara Cível do Fórum Central /SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Arnaldo Hissayuki Futita CPF: 008.342.80892 e Lilian Leal Arantes CPF: 090.886.696-86, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/000185 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento
Comum, objetivando o recebimento de R$ 23.099,45 (Dezembro/2019), representada pelo inadimplemento de
Junho à Dezembro de 2018 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando
os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, os requeridos
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2021. 14 e 15/04
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0003658-91.2021.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza
de Direito da 28ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Seong Mi Sung Hong CPF:
214.888.448-44, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade
mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e
condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 62.635,89 (Fevereiro/2021), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa
de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para
garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060491-49.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AMAURI HENRIQUE DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 11.380.988,
CPF 010.656.188-08, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Mosteiro
de São Bento de São Paulo, aulo CNPJ: 61.018.750/0001-85 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 21.234,60 (Junho/2020), representada por 02 cheques no valor de R$
8.530,81 e 01 cheque no valor de R$ 3.419,63, sacados contra o Banco Itaú (341), agência 2960, conta
29536-4, emitidos pelo executado. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução,
a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários
advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária de juros de 1% ao mês. Não sendo apresentada manifestação nos prazos supra, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de abril de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009677-16.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o), MARIA CHRISTINA DE OLIVEIRA LIMA FERRAZ, CPF 129.073.578-67, nos autos do
Cumprimento de Sentença, apresentado por ASSOCIAÇAO NOBREGA DE EDUCAÇAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COLÉGIO SÃO LUIS, CNPJ 33.544.370/0014-63, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a(s) respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m) o
pagamento do débito atualizado no valor de R$ 39.305,51 (Fevereiro/2021), acrescido de custas, se houver, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito, e também honorários advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos
do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
dias para que o(a)(s) executado(a)(s), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios
autos, a(s) respectiva(s) impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s)
executado(a)(s) 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 23 de março de 2021.
14 e 15/04
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006539-68.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EMERSON EUGENIO DE LIMA, CPF 135.547.588-09, que Associação Nóbrega
de Educação e Assistência Social CNPJ 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 31.624,36 (Abril/2014). Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora das cotas sociais que o executado
possui na empresa Trancosobahia Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ: 27.436.174/0001-58, na quantidade
que se revelar necessária para a satisfação do débito, podendo no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
14 e 15/04
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021047-49.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SERGIO LUIS AMARAL PAVANELLO (CPF: 086.302.278-26) que ASSOCIAÇÃO
DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA (CNPJ: 50.228.097/0004-05), entidade mantenedora do Colégio
Santana, ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 10.744,29 (Julho/
2019), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes
para o ano letivo de 2015. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se 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, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2021.
14 e 15/04

em 18/12/20. 18/12/20, às 12h30, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto;
Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar e ratiﬁcar a renúncia, do Fauze Barreto Antun, ao cargo
que exercia de Conselheiro Vice-Presidente, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Reunião do
Conselho de Administração. 2. Eleger, para compor o Conselho de Administração, o Rafael Freitas de Aguiar, que ocupará o cargo de
Conselheiro Vice-Presidente. 2.1. O Conselheiro ora eleito ﬁca, investido no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse
lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do
artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo a qual declarará, sob as penas da lei, que não está impedido por lei
de exercer a administração. 3. O mandato do Conselheiro expirará em 11/8/21, data de término do mandato atual dos Conselheiros, nos
termos da ata da AGE em 12/8/19, registrada perante a JUCESP nº 530.346/19-9, em 3/10/19. Nada mais. JUCESP nº 111.919/21-6 em
26/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0056802-14.2020.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva,
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Heloisa Ribeiro
Borges CPF: 077.226.108-38, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 23.565,39 (Dezembro/
2020), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou
apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de
10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo
no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0003066-60.2020.8.26.0010. O MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a FRANCISCO AILTON LOPES PARENTE, CPF 988.603.137-91, que a ação de
Procedimento Comum proposta por Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - Colégio São Francisco
Xavier foi julgada procedente, iniciando-se a fase de Cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu, doravante
executado, em lugar incerto e não sabido, e com fulcro no artigo 513, § 2º, inciso IV do CPC, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para, no prazo
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar o débito exequendo de R$
28.000,46 (novembro/2020), corrigido monetariamente (tabela do TJSP) a partir de novembro de 2020 e acrescido
dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir de dezembro de 2020 e até o efetivo pagamento. Transcorrido tal
prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para,
querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (CPC, art. 525). Não
ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do CPC), o débito será
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do
art. 523, § 1º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2021.
14 e 15/04
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017396-83.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vítor Gambassi Pereira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Antonio João Batistela CPF: 511.847.378-00, que Fundação de Rotarianos de São
Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis)
ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 34.021,08
(Julho/2020), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado, acrescido
de custas, se houver ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013672-57.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda
Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICTOR CARALAMBOS GABRIADES, Brasileiro, Administrador
de Empresas, RG 14.709.767-8, CPF 273.812.688-09, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Mosteiro São Geraldo de São Paulo, CNPJ: 61.697.678/0001-60 (mantenedora
do Colégio Santo Américo), objetivando o recebimento de R$ 11.929,12 (Março/2020), representada pelo
inadimplemento da mensalidade de Dezembro de 2017 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
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 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 16 de fevereiro de 2021.

CNPJ sob o n. 29.447.641-0001/70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nos termos do parágrafo primeiro, da Cláusula Sétima, do Contrato Social da sociedade empresária OMAHA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 29.447.641-0001/70,
com seus atos arquivados sob o NIRE 3523173546-3, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com
sede na Av. Juscelino Kubitschek, n. 1.726, 22º Andar, conj. 221 e 223, bairro Vila Nova Conceição, cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543-000 (“OMAHA”), convocam-se os Senhores Sócios da OMAHA,
para Reunião de Sócios a realizar-se na sede da Sociedade, no dia 22/04/2021, às 9h00min, em primeira convocação, havendo quórum, a ser realizada virtualmente por meio da seguinte plataforma: https://us02web.zoom.
us/j/87488947690?pwd=SlNGSk01dEdEUjdmMEhsT3YrVzJ0UT09; Meeting ID: 874 8894 7690; Passcode:
04543000. A presente reunião terá por ordem do dia: (i) destituição do Administrador da OMAHA; (ii) eleição de
$GPLQLVWUDGRUVyFLRRXQmRVyFLRH LLL PRGLÀFDomRHFRQVROLGDomRGRFRQWUDWRVRFLDODÀPGHUHÁHWLUDVGHOLEHrações tomadas. Os senhores Sócios poderão, independente da forma, manifestar seu voto à distância por meio
GR%ROHWLPGH9RWRjGLVWkQFLDHSDUDWDQWRHVWHGHYHUiFRQWHUDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV D LGHQWLÀFDomRGR
Sócio e a quantidade de quotas com direito a voto que possui; (b) todas as matérias constantes na ordem do dia
e seu voto; e (c) quaisquer outras manifestações decorrentes da ordem do dia, com a indicação dos documentos
que as instruam, se for o caso. O Boletim de Voto à distância deverá ser enviado no e-mail alessandro.laudares@
advisia.com, observado o prazo máximo de, até, 30 (trinta) minutos antes do início da Reunião de Sócios da
OMAHA para que seja considerado válido. Os senhores Sócios poderão se fazer representar na Reunião de Sócios
mediante apresentação de instrumento de mandato, na forma do §2º, da Cláusula Sétima, do Contrato Social
da OMAHA, que poderá ser enviado por e-mail, conforme acima indicado, ou por qualquer outro meio mediante
protocolo. São Paulo/SP, 14 de abril de 2021. Convocação pelo sócio Alessandro Cardoso Laudares Pereira.

Travessia Securitizadora S.A.

CNPJ/ME nº 26.609.050/0001-64 - NIRE 35.300.498.119
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 29.04.2019, às 10hs, sede social, Rua Conselheiro Crispiniano, 105, conjunto 43, sala 5, São Paulo/SP. Presença: Todos os membros efetivos do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Luis Philipe Camano Passos. Deliberações aprovadas: (i) eleição dos membros da Diretoria: (i) Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 30.393.860-2
SSP-SP, CPF/ME 218.718.568-09, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Luis Philipe Camano Passos, brasileiro, solteiro, administrador, RG 34.545.393-1 SSP-SP, CPF/ME 345.394.968-40, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; ambos residentes em São Paulo/SP; e (iii) Camila Maria Oliveira, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, administradora, RG 36.825.036-2 SSP-SP, CPF/ME 349.935.818-23, residente em Cotia/SP, para o cargo de Diretora sem designação especíﬁca, os Diretores eleitos declaram, que não estão impedidos de exercerem atividades mercantis. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de
posse e permanecerão em seus cargos pelo período de 2 anos a contar da presente data e não farão jus a remuneração. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 29.04.2019. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda. (por Vinicius
Bernardes Basile Silveira Stopa) e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Diretores eleitos: Vinicius Bernardes Basile
Silveira Stopa - Diretor Presidente, Luis Philipe Camano Passos - Diretor de Relações com Investidores, Camila Maria
Oliveira - Diretora. JUCESP 318.610/19-0 em 11.06.19. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Travessia Securitizadora S.A. - CNPJ/ME nº 26.609.050/0001-64 - NIRE 35.300.498.119
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21.09.2020
1. Data, Horário e Local: Aos 21.09.2020, às 17h00, na sede social da Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na
Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, Sala 01, Itaim Bibi, CEP 04532-001. 2. Convocação, Presença e Publicação: Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os Conselheiros de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Secretário: Sr. Luis Philipe Camano Passos. 4. Ordem do
dia: Deliberar sobre a: (i) aprovação do Código de Ética e Conduta e da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (“PLDFT”) da Companhia; e (ii) eleição de novos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões os membros do Conselho de Administração, aprovaram: 5.1.
O Código de Ética e Conduta do Grupo Travessia e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo,
de acordo com as redações do Anexo I e Anexo II à presente Ata, ﬁcando disponível também, na sede da Companhia e na página da
Companhia na rede mundial de computadores; 5.2. Eleição dos seguintes novos membros da Diretoria da Companhia: (i) Sandra Aparecida Gomes, brasileira, solteira, comunicóloga, RG nº 28.191.920-3 SSP/SP, CPF nº 268.621.788-6, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, Sala 01, Itaim Bibi, CEP 04532-001, para o
cargo de “Diretora Sem Designação Especíﬁca; e (ii) em razão da aprovação do Código de Ética e Conduta e da PLDFT do Grupo Travessia, aprovar a eleição da Sra. Thais de Castro Monteiro, brasileira, solteira, advogada, RG nº 49.116.133-5 SSP/SP, CPF nº
421.565.628-14, com endereço comercial na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, Sala 01, Itaim Bibi,
CEP 04532-001, para assumir o cargo de Diretora de Compliance da Companhia. As Diretoras ora eleitas declaram, sob as penas da lei,
que não estão impedidas de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade. As Diretoras ora eleitas tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos termos de posse constantes do Anexo III e Anexo IV à presente ata. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:
Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130,
§ 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de
Administração da Companhia presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Secretário: Sr.
Luis Philipe Camano Passos; Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, Sra. Maria Regina Basile Stopa e Sra. Mariana Bernardes Basile Silveira Stopa Bernardi. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 21.09.2020. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa - Presidente; Luis Philipe Camano Passos - Secretário. JUCESP nº 433.011/20-8 em 13.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da ANGIS – Associação Nacional dos Organismos de Inspeção, Sr.
Jeferson Molina Lopes, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto
Social, FAZ SABER a todos os seus associados que realizar-se-á em 30 de abril de
2021, às 13:00 horas em primeira chamada e às 13:30 horas em segunda e última
chamada, de forma remota e virtual a Assembleia Geral Ordinária prevista no Artigo
17º do Estatuto. Considerando os termos do Art. art. 5º, § único da Lei 14.010/20 os
Associados participarão de forma remota, através de acesso virtual, no seguinte link:
https://meet.google.com/rkm-dkjg-hnu é necessário que os presentes confirmem a
sua participação, informando o respectivo e-mail para o seguinte endereço eletrônico:
coordenacao@angis.org.br para que possam estar habilitados a atividade junto a
Assembleia. A Assembleia Geral será regida pela seguinte pauta: ‘ Apresentação de
prestação de contas do ano de 2020; ‘ Aprovação de contratações e do orçamento
para o ano de 2021; Ressaltamos que conforme nosso Estatuto Social: Art. 7º. São
deveres dos associados: § 2°. O Associado deve, por carta dirigida à Diretoria
Estatutária, devidamente acompanhada de instrumento de mandato (procuração) redigido
nos moldes legais, cujo outorgante, deve necessariamente constar do Contrato Social
ou Estatuto na qualidade de representante legal, credenciar um representante (outorgado)
para o fim específico de representá-lo junto aos assuntos e atividades da Associação,
sendo defeso ao representante outorgado o direito de ser votado, exceto se o nome
deste constar do Contrato Social ou Estatuto como Administrador. São Paulo, 13/04/
2021.
JEFERSON MOLINA LOPES - PRESIDENTE

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 802350004770-0
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL: RUA PASCOAL
RANIERI MAZZILLI, Nº 119, AP 34, TIPO I, LOCALIZANDO NO 5º MEIO LANCE DE
ESCADAS, 3º PAVIMENTO TIPO, DO BLOCO 14, RESIDENCIAL PARQUE DAS
ALAMEDAS NO 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE, SÃO PAULO/SP.
Primeiro público leilão: 10/05/2021 a partir das 10:00 as 10:15 horas
Segundo público leilão: 31/05/2021 a partir das 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
MARCOS ALVES CAIXETA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, QUIMICO, RG.
16.705.312-SSP/SP, CPF: 065.892.808-27.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595 e 11-2791-2274. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.
São Paulo, 15 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
SED: 644
15, 16 e 17/04/2021
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Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S.A.

CNPJ nº 62.020.367/0001-24
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Relatório da Administração: Apresentamos as demonstrações financeiras e notas explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.
Reservas de lucros
Total do
Balanços patrimoniais
Nota
2020
2019 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital Reserva Reserva
Dividendo minimo
Lucros patrimônio
5.287.352 3.174.801
Ativo/Circulante
Nota social legal estatutária obrigatório não distribuido acumulados
líquido
Caixa e equivalentes de caixa
3 773.853
84.103
2.875.000 308.040 4.509.549
623.644
- 8.316.233
Clientes
4 4.437.377 3.005.350 31 de dezembro de 2018
1.206.149
- 1.206.149
Estoques
76.122
81.728 Aumento capital
783.413 783.413
3.620 Lucro líquido do exercício
Adiantamento a funcionários
- 39.171 508.182
186.060 (783.413) (50.000)
15.077.286 10.199.729 Proposta de destinação do lucro:
Não circulante
8.3
- 39.171
(39.171)
Depósitos judiciais
130.420
72.101 Constituição reserva legal
(50.000) (50.000)
Direito de uso (IFRS16 / CPC 06 (R2))
5 4.152.064
- Dividendo deliberado inferior ao mínimo obrigatório
8.3
186.060 (186.060)
Imobilizado
6 10.794.802 10.127.628 Retenção de dividendo mínimo obrigatório
- 508.182
- (508.182)
8.3
20.364.638 13.374.530 Constituição reserva estatutária
Total do ativo
4.081.149 347.211 5.017.731
809.704
- 10.255.795
Passivo e patrimônio líquido: Circulante
4.210.360 2.940.580 31 de dezembro de 2019
4.062.000
- 4.062.000
Tributos e contribuições a recolher
7 414.688 393.809 Aumento capital
- (817.405) (817.405)
Obrigações sociais (encargos a recolher)
167.604 166.068 Prejuízo líquido do exercício
- (817.405)
817.405
Obrigações trabalhistas (salários, férias)
1.035.959 1.032.074 Proposta de destinação do prejuízo:
- (817.405)
817.405
8.3
Fornecedores
834.310 421.014 Absorção prejuízo do exercício
8.143.149 347.211 4.200.326
809.704
- 13.500.390
Dividendos a pagar
50.000 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos a pagar
- 846.003 ajustados, se apropriado, no final de cada exercício. O valor contábil de um 2.8 Capital social: As ações do capital social são classificadas no patrimônio
Passivo de arrendamento
ativo é imediatamente baixado se este for maior do que seu valor recuperável líquido (nota 8.1). 2.9 Distribuição de lucros: A destinação do lucro líquido do
(IFRS 16 / CPC 06 (R2))
5 1.757.799
- estimado. Os ganhos e perdas de alienações são determinados pela compa- exercício é reconhecida contabilmente quando de sua deliberação pelos
31.612 ração dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos no resultado. acionistas. 2.10 Lucro por ação: Calculado pela divisão do lucro atribuível aos
Demais contas a pagar
2.653.888 178.155 2.5 Recuperabilidade (impairment) de ativos não financeiros: Os ativos que acionistas da Companhia em conformidade com CPC 41.
Não circulante (exigível a longo prazo)
Demais contas a pagar
58.319
- estão sujeitos à depreciação são revisados periodicamente para a verificação 3. Caixa e equivalentes de caixa:
2020
2019
Passivo de arrendamento
38.544 20.854
de impairment ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indi- Caixa
(IFRS 16 / CPC 06 (R2))
5 2.595.569
- carem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impair- Depósitos bancários
40.290 29.592
- 178.155 ment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos a pagar
695.019 33.657
6.864.248 3.118.735 valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um
Total passivo
773.853 84.103
Capital social
8.1 8.143.149 4.081.149 ativo menos os custos de venda e o valor em uso. 2.6 Tributos e contribuições 4. Clientes:
2020
2019
Reserva de lucros
8.2 5.357.241 6.174.646 a recolher: (a) Obrigações fiscais federais: (i) Imposto de Renda e Contribui- Faturas
2.542.623 1.556.911
13.500.390 10.255.795 ção Social: são calculados com base nos critérios estabelecidos pela legisla- Faturas - Convênios
Total patrimônio líquido
1.535.791 954.237
20.364.638 13.374.530 ção vigente. A provisão do IRPJ é constituída à alíquota de 15% sobre 8% da Cartão de crédito
Total do passivo e patrimônio líquido
720.934 798.520
Demonstrações do resultado
Nota
2020
2019 receita bruta (lucro presumido), acrescido de adicional de 10% sobre o lucro
4.799.348 3.309.668
Receita líquida de prestação de serviços
9 20.941.851 25.529.813 presumido excedente a R$ 240 mil ao ano calculado em conformidade com a Provisão para glosas e créditos de liquidação duvidosa (361.971) (304.318)
Custo de serviços prestados
10 (14.264.131) (17.017.392) legislação. A CSLL é calculada à alíquota de 9% sobre 12% da receita bruta
4.437.377 3.005.350
6.677.721 8.512.421 (lucro presumido) em conformidade com a legislação em vigor (nota 7 e 13). 5. Adoção IFRS 16 / CPC 06 (R2): Destacamos a seguir os efeitos da adoção
Resultado bruto
Despesas gerais e administrativas
11 (5.826.569) (5.946.162) (ii) Demais obrigações fiscais federais: composta pelas provisões para o Pro- inicial da IFRS 16 / CPC 06 (R2) nos contratos de operações de arrendamenResultado financeiro líquido
12 (1.005.458) (970.376) grama de Integração Social - PIS, e a Contribuição para Financiamento da to e contratos de aluguéis:
(154.306) 1.595.883 Seguridade Social - COFINS as quais são calculadas com base nos critérios Ativo não circulante
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
2020 2019
Imposto de Renda e Contribuição Social
13 (663.099) (812.470) estabelecidos pela legislação vigente. A provisão para PIS é constituída à Direito de uso (IFRS16 / CPC 06 (R2))
4.152.064
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(817.405)
783.413 alíquota de 0,65% e a COFINS à alíquota de 3,0% (nota 7). (b) Obrigações
4.152.064
Quantidade de ações
8.143.149 4.081.149 fiscais municipais: Corresponde à provisão para o Imposto Sobre Serviços - Passivo circulante
2020 2019
Lucro líquido do exercício por ação (R$)
(0,10)
0,19 ISS calculado com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. A Passivo de arrendamento (IFRS16 / CPC 06 (R2))
1.757.788
Demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto)
1.757.788
provisão para ISS é constituída à alíquota de 2,0% ou 3,0% (nota 7). 2.7 For2020
2019 necedores: Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços Passivo não circulante
Fluxo das atividades operacionais
2020 2019
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(817.405) 783.413 que foram adquiridos no curso normal dos negócios, classificadas como pas- Passivo de arrendamento (IFRS16 / CPC 06 (R2))
2.595.569
Operacionais: Depreciações e amortizações
1.386.302 1.352.175 sivos circulantes. São reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
2.595.569
Amortização do direito de uso
Equipamentos Aparelhos e
Máquinas e Móveis e
6. Imobilizado:
(IFRS16 / CPC 06 (R2))
1.448.390
Total
de computação acessórios Instalações equipamentos utensílios Software
Provisão para glosas
71.636
81.130 31 de dezembro de 2019
664.872
717.155 2.585.836
5.654.594 237.395 267.777 10.127.629
Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social 663.099 812.470 Aquisições
324.508
40.700
457.034
1.094.383
26.654 110.196 2.053.475
Provisão para contingências
58.319
(4.571) Depreciações
(145.934)
(70.286)
(516.189)
(570.339) (24.369) (59.185) (1.386.302)
Ajuste a valor presente passivo
843.446
687.569 2.526.681
6.178.638 239.680 318.788 10.794.802
31 de dezembro de 2020
de arrendamento (IFRS16/CPC06 (R2))
598.503
- Custo de aquisição
1.616.726
1.167.070 4.785.755
9.726.038 437.297 508.623 18.241.509
(1.935.521)
- Depreciações acumuladas
Aluguéis (IFRS16/CPC06 (R2))
(773.279)
(479.502) (2.263.342)
(3.543.133) (197.616) (189.835) (7.446.707)
1.473.323 3.024.617 31 de dezembro de 2020
843.447
687.568 2.522.413
6.182.905 239.681 318.788 10.794.802
(Aumento) redução nos ativos operacionais
20
20
10
10
10
5
Taxa anual de depreciação (%)
(1.503.663) (333.727) 7. Tributos e contribuições:
Clientes
2020 2019 Conforme dispõe o artigo 202, §3º da Lei das Sociedades Anônimas (Lei
Estoques
5.606
(9.050) Parcelamento Imposto de Renda
6.404/76), os sócios deliberaram, por unanimidade, a distribuição de dividenDemais contas a receber
3.620
(3.620) e Contribuição Social a pagar
- 57.027
do inferior ao obrigatório.
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar
149.266 131.057
2020
2019
(663.099) (812.470) IRRF
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
51.072 35.758 9. Receita líquida de prestação de serviços:
22.282.556 27.153.479
Tributos e contribuições a recolher
20.879 (65.632) PIS
6.226 5.253 Receita bruta
(71.636)
(81.130)
Obrigações sociais (encargos a recolher)
1.536
(6.171) COFINS
28.734 24.245 Provisão para glosas
(1.269.069) (1.542.536)
Obrigações trabalhistas (salários, férias)
3.885 182.563 CSRF
5.976 6.070 Tributos incidentes sobre receita
20.941.851
25.529.813
Fornecedores
413.296 130.409 Obrigações municipais (ISS)
173.414 134.399
2020
2019
Demais contas a pagar
(9.579)
414.688 393.809 10. Custo de serviços prestados:
(9.094.302) (9.934.882)
- (57.026) 8. Patrimônio líquido: 8.1 Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 o ca- Pessoal e serviços de terceiros
Parcelamento de impostos
(1.557.610) (1.573.527)
(244.617) 2.040.314 pital social totalmente subscrito e integralizado está composto por 8.143.149 Materiais
Caixa gerado em atividades operacionais
(161.934) (1.991.170)
Fluxo das atividades de investimentos
ações, no valor nominal de R$ 1,00. O aumento de capital de 4.062.000 Aluguel
Utilidades
e
serviços
gerais
(1.561.266)
(1.643.261)
(2.053.475) (1.753.491) ações, no valor nominal de R$ 1,00, foi realizado em 30 de dezembro de 2020.
Aquisições de imobilizado
(1.386.302) (1.352.175)
Caixa aplicado em atividades de investimentos (2.053.475) (1.753.491) 8.2 Reserva de lucros:
2020
2019 Amortizações e depreciações
(291.280) (333.342)
Fluxo das atividades de financiamentos
Reserva legal
347.211 347.211 Gastos gerais
(211.437) (189.035)
4.062.000 1.206.149 Reserva estatutária
Aumento de capital
4.200.326 5.017.731 Impostos e taxas
(14.264.131) (17.017.392)
Empréstimos e financiamentos com terceiros
(1.024.158) (1.426.222) Dividendo mínimo obrigatório não distribuído
809.704 809.704
2020
2019
(50.000) (50.000)
Dividendos pagos
5.357.241 6.174.646 11. Despesas gerais e administrativas:
(3.613.370) (4.984.964)
Caixa gerado (aplicado)
Reserva legal: Constituída obrigatoriamente pela Companhia, com a destina- Pessoal e serviços de terceiros
(473.928) (462.357)
2.987.842 (270.073) ção de 5% do lucro líquido do exercício, até que seu valor atinja 20% do capi- Gastos gerais
em atividades de financiamentos
(130.380) (149.024)
689.750
16.750 tal social. Dividendo mínimo obrigatório: O Estatuto da Companhia, nos ter- Publicidade e propaganda
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
- (170.819)
Caixa e equivalentes de caixa: Saldo inicial
84.103
67.353 mos do artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, em seu capítulo VI, §1º, Aluguel
773.853
84.103 alínea “b”, estabelece 25% a ser distribuído como dividendo mínimo obrigató- Amortização do direito de uso
Saldo final
(1.448.390)
689.750
16.750 rio. Neste mesmo capítulo, a alínea “c” determina que o lucro, se houver, terá (IFRS16 / CPC 06 (R2))
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(95.809)
(91.570)
Notas explicativas: 1. Contexto operacional e informações gerais: A Pa- a destinação que lhe for dado pela Assembleia Geral, consoante proposta Utilidades e serviços gerais
(64.692)
(87.428)
paiz Associados Diagnósticos por Imagem S.A. (Companhia ou Papaiz Asso- referida, atendidas as prescrições legais aplicáveis. Neste contexto, em As- Impostos e taxas
(5.826.569) (5.946.162)
ciados), com sede na Avenida Rebouças, nº 1223, Cerqueira Cesar/SP, sembleia Geral realizada em 17/03/2021, por unanimidade, os sócios delibe2020
2019
Brasil, tem como objeto social a prestação de serviços radiológicos na área de raram a distribuição de dividendo inferior ao mínimo obrigatório,conforme 12. Resultado financeiro:
2.342
419
odontologia. A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi au- dispõe o artigo 202, §3º da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). Rendimentos de aplicações financeiras
2.342
419
torizada em Assembleia Geral realizada em 17/03/2021. 2. Descrição das Reserva estatutária: Conforme estatuto social vigente, os resultados apura- Receitas financeiras
(32.517)
(72.309)
principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis utilizadas na dos serão distribuídos da seguinte forma: i) abatimento de prejuízos, se hou- Tarifas bancárias
(147.379) (476.452)
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. ver; ii) 5% para constituição da reserva legal, até atingir 20% do capital social Juros passivos
(221.462) (417.531)
2.1 Elaboração e apresentação: As demonstrações financeiras individuais da subscrito, iii) dividendo obrigatório mínimo de 25% sobre o lucro líquido ob- Taxa administração cartão de crédito
(7.939)
(4.503)
Companhia foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis servando os seguintes ajustes: a) o decréscimo das importâncias destinadas, Outras despesas financeiras
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - no exercício, à constituição da reserva legal e de reservas para contingên- Ajuste a valor presente (IFRS 16 / CPC 06 (R2)) (598.503)
(1.007.800) (970.795)
CPC, segundo a premissa de continuação dos negócios da Companhia em cias, b) o acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, Despesas financeiras
(1.005.458) (970.376)
curso normal no Brasil. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: de reservas para contingências, anteriormente formadas, e iv) constituição de Resultado financeiro líquido
2020
2019
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Papaiz Associados são reserva estatutária, referente ao saldo remanescente, podendo ser delibera- 13. Imposto de Renda e Contribuição Social:
22.282.556 27.153.479
avaliados utilizando-se a moeda do principal ambiente econômico, no qual a da a distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos além dos divi- Receita bruta
dendos obrigatórios. 8.3 Lucros acumulados: Em atendimento ao CPC 26 (x) alíquota de presunção IRPJ (%)
8
8
Companhia atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras são apre(R1) / IAS1 demonstramos a movimentação da conta dos prejuízos de 2020 e (x) alíquota de presunção CSLL (%)
12
12
sentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação. 2.3 Ati2020
2019 Base de cálculo presumida de IRPJ - Receita (1.782.604) (2.172.278)
lucros acumulados de 2019:
vos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros, conforme
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício
(817.405) 783.413 Base de cálculo presumida CSLL - Receita
(2.673.907) (3.258.417)
determinação da Administração no reconhecimento inicial, sob as seguintes
817.405 (783.413) Rendimentos de aplicações financeiras
Proposta de destinação do (prejuízo) / lucro:
(2.342)
(419)
categorias: (a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa, depósitos ban- Constituição da reserva legal
- (39.171) Base de cálculo presumida de IRPJ
(1.784.946) (2.172.697)
cários e aplicações financeiras de curto prazo (nota 3). (b) Recebíveis: Dividendo deliberado inferior ao mínimo obrigatório
- (50.000) Base de cálculo presumida CSLL
(2.676.249) (3.258.836)
Os recebíveis da Companhia correspondem a valores a serem recebidos de Retenção de dividendo mínimo obrigatório
- (186.060) IRPJ - Alíquota 15%
(267.742) (325.905)
clientes pela prestação de serviços de radiologia odontológica (nota 4). Constituição de reserva estatutária
- (508.182) IRPJ - Adicional 10%
(154.495) (193.270)
2.4 Ativos não circulantes: 2.4.1. Imobilizado: Demonstrado ao custo de aqui- Absorção de prejuízo utilizando a reserva estatutária 817.405
- CSLL - Alíquota 9%
(240.862) (293.295)
sição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo
- Despesa de IRPJ e CSLL
(663.099) (812.470)
método linear de acordo com a vida econômica estimada dos bens às taxas
Diretoria
Silvio Cesar Duarte - Contador - CRC: 1SP 221032/O-5
anuais (nota 6). Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e

QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2021
TALUDE CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ 14.914.786/0001-67
Demonstrações Contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Valores expressos em reais
Balanços patrimoniais
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Passivo e Patrimônio Líquido
Ativo
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
12.725.115 10.280.623 15.747.310 11.002.505 Passivo circulante
Ativo circulante
970.803
142.468 1.539.356
493.505
Caixa e equivalentes de caixa
3
955.859
51.847 3.023.754
121.643 Fornecedores de bens e serviços
10
149.606
17.144
370.862
95.352
Contas a receber de clientes
4
343.467
328.537
796.836
978.009 Obrigações trabalhistas, salários e encargos
11
217.878
27.607
387.895
125.561
Adiantamentos
774.669
424.566
777.326
428.539 Obrigações fiscais
12
25.843
15.458
163.292
56.085
Impostos a recuperar
5
40.855
40.855
264.295
42.506 Partes relacionadas
6
166.426
12.407
317.125
216.507
Partes relacionadas
6 7.160.265 5.984.818 7.020.744
5.525.377 Demais contas a pagar
411.050
69.852
300.182
Valores a receber
- 3.450.000 3.450.000 3.864.356
3.906.431 Partes relacionadas
7.125.054 7.025.054 7.125.054 7.024.349
13.098.696 11.820.810 11.602.597 11.499.781
Ativo não circulante
7.125.054 7.025.054 7.125.054 7.024.349
Valores a receber
750.000
750.000
750.000
750.000 Patrimônio líquido
17.727.953 14.933.911 18.024.440 14.933.911
Depósitos judiciais
39.891
31.391
39.891
31.391 Capital social
13.1 10.211.660 10.211.660 10.212.600 10.211.660
Investimentos
7 1.612.068
330.959
104.934
- Adiantamento para futuro aumento de capital
4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
Imobilizado
8
211.670
223.394
222.705
233.323 Prejuízos acumulados
Intangível
9 10.485.067 10.485.067 10.485.067 10.485.067 Reserva de lucros
3.316.293
522.251 3.611.840
522.251
25.823.811 22.101.433 27.349.907 22.502.287 Participação dos acionistas não controladores
Total do ativo
661.057
50.522
- 18.685.496 14.984.433
Total do patrimônio líquido consolidado
Demonstrações do resultado
Controladora
Consolidado
25.823.811 22.101.433 27.349.907 22.502.287
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações do resultado abrangente
Receita operacional líquida
15
148.301 1.292.818 25.877.248
6.324.492
Controladora
Consolidado
558.430 18.110.361
4.370.489
Custos dos serviços prestados
16 1.571.731
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
(1.423.430)
734.388 7.766.888
1.954.002 Lucro líquido antes das participações
Lucro bruto
2.794.042
282.726 5.981.942
637.313
Outros resultados abrangentes
Receitas/(despesas) operacionais:
2.794.042
282.726 5.981.942
637.313
Administrativas e gerais
17
429.848
652.557
626.314
623.811 Resultado abrangente do exercício
Pessoal
18 1.431.695
895.848 1.466.091
895.848
Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora
Consolidado
Resultado de equiv al ncia patr imonial
7 6.091.290
740.196
luxos de caixa das atividades operacionais
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
403.087
985.985
403.087
Outras receitas despesas operacionais, líquidas
20
Lucro/prejuízo do exercício
2.794.041,75
282.726 5.981.942
637.313
4.229.747
(405.122) (1.106.420) (1.116.573)
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com o caixa
Resultado operacional antes do resultado financeiro
2.806.316
329.266 6.660.467
837.429
líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Resultado financeiro
Depreciação e amortização
11.723,79
10.822
12.969
12.157
Despesas financeiras
19
(11.353)
(8.134)
(31.994)
(13.277)
Participação de quotistas não controladores
85.746
1.932
15
143.391
900
Receitas financeiras
Outras movimentações
(53.422)
(9.421)
(8.119)
111.397
(12.377)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
2.796.895
321.147 6.771.864
825.052
Lucro antes do R e da C
Contas a receber
(14.930)
54.210
181.174
23.886
(2.854)
(38.421) (789.922)
(187.739)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
12.1
Adiantamentos
(350.103) (379.437) (348.787)
44.956
2.794.042
282.726 5.981.942
637.313
Lucro antes da participação de não contr oladores
Impostos a recuperar
(8.792) (221.789)
4.489
- 2.754.390
267.254
Pa rticipação de não contr oladores
Valores a receber
(8.500)
(28.789)
33.575
61.756
2.794.042
282.726 3.227.551
370.059
Lucro líquido (pre uízo) do exercício
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Demonstrações das mutações
AdiantaTotal Total atriFornecedores de bens e serviços
132.462
10.013
275.510 (394.944)
do patrimônio líquido
mento atribuído buído aos
Obrigações trabalhistas, salários e encargos
190.271
(48.100)
262.334 (178.616)
para futuro aos acio- acionistas
Obrigações fiscais
10.384
36.707
107.207
106.215
aumento nistas con- não conCapital Reserva
Demais contras a pagar
341.198
300.182
social de lucros de capital troladores troladores
Total Imposto de renda e contribuição social pagos
(48.803)
- (188.570)
Saldos em 31/12/2018
10.211.660
239.525 4.200.000 14.651.185
(35.224) 14.615.961 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
3.106.548
(119.443) 6.530.895
214.389
Lucro do exercício
637.313
370.059
267.254
637.313 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Efeito reflexo da distribuição de
Aquisição de investimentos
(1.281.109)
(50.805)
(2.350)
lucros realizados em controladas
- (354.587)
(87.333) (181.508) (268.841) Adições de bens do ativo imobilizado e intangível
(114.879) (104.934) (126.144)
Saldos em 31/12/2019
10.211.660
522.251 4.200.000 14.933.911
50.522 14.984.433 AFAC - Aumento futuro aumento de capital
Lucro do exercício
- 5.981.942
- 3.227.551 2.754.390 5.981.942 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.281.109) (165.684) (107.284) (126.144)
Efeito reflexo da distribuição de
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
lucros realizados em controladas
- (2.231.296)
(137.023) (2.144.796) (2.281.818) Distribuição de lucros
- (2.227.457) (354.587)
Investimentos de não controladores
Partes relacionadas
(921.427)
331.805 (1.294.043) 376.726
realizados em controladas
940
940
940 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(921.427)
331.805 (3.521.500)
22.139
Saldos em 31/12/2020
10.212.600 4.272.896 4.200.000 18.024.440
661.057 18.685.496
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa
904.012
46.678 2.902.111
110.385
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
51.847
5.169
121.643
11.258
As Demonstrações Contábeis auditadas e na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia.
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
955.859
51.847 3.023.754
121.643
Paulo Arthur Borges - Vice-Presidente e Diretor | Diego França de Sousa - Contador - CRC 1SP 310.455/O-6 Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa
904.012
46.678 2.902.111
110.385

Baumer S/A
Companhia Aberta - CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
30 de abril de 2021, às 16h30, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) exame, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas
em lei, e Parecer da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (2) destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros
da Diretoria; (4) eleição dos membros do Conselho Fiscal. Devido à pandemia da Covid-19, e conforme
Medida Provisória nº 930/2020, comunicamos que a assembleia será realizada de forma exclusivamente
digital, acessível pelo aplicativo “ZOOM”, cujo acesso será disponibilizado pela companhia, através
do correio eletrônico ri@baumer.com.br, 24 horas antes da realização da assembleia. Para maiores
instruções, acesse https://bit.ly/AGO-30-04-2021.
Mogi Mirim, 13 de abril de 2021.
Ruy Salvari Baumer, Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102354129802-4
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL: RUA CASTRO
ALVES Nº 301, APARTAMENT O Nº 194, 19º ANDAR, EDIFICIO CIPRESTE, NO 37º
SUBDISTRITO ACLIMAÇÃO, SAO PAULO/SP.
Primeiro público leilão realizado em 20/03/2020
Segundo público leilão: 10/05/2021 a partir das 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
EMILIA EMIKO TOMITA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, PROFESSORA, RG:
15.183.482-9, CPF: 348.973.649-49.
Informações nos telefones 11-97334-6595 e 11-2791-2274. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.
São Paulo, 15 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
SED: 10354/2018
15, 16 e 17/04/2021

BrD - Brasil Distressed Consultoria Empresarial S.A.
CNPJ nº 12.164.614/0001-98
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Individual
Consolidado
BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
2020
2019
Individual
Consolidado Passivo e
Individual
Consolidado
(reclassipatrimônio líquido
2020
2019
2020
2019
Ativo
2020
2019
2020
2019


ÀFDGR
Passivo circulante
Ativo circulante
Provisão para créditos de
Empréstimos a pagar
1.071
1.437
1.071
1.437
Caixa e equivalentes
liquidação duvidosa
89
571
(561) 2.441
973
115
973
142
de caixa
629
3.596
685
3.922 Fornecedores
(367)
4.109 4.198 3.099
63
96
63
96
Contas a receber
737
737
- Obrigações trabalhistas
729
754
784
832 Acréscimo nos ativos e
Direitos creditórios
256
3.381
256 22.342 Obrigações tributárias
passivos
operacionais
Obrigações a pagar pela
Adiantamentos para
Contas a receber
(737)
(737)
aquisição de cessões
aquisição de cessões
9.000
13.760 29.469 1.831
de crédito
841
5.221
841
5.221 Direitos creditórios
de crédito
2.997
2.723
3.007
2.723
Adiantamento de clientes
119
469 Adiantamentos para aquisição
Outros créditos
50
882
63
1.583
de cessões de crédito
(782)
904
(792) 1.161
Provisão para riscos e
Impostos a recuperar
2
2
2
5
832
931 1.520
230
contingências
811
811 Outros créditos
Impostos a recuperar
26
3
73
Partes relacionadas
155
- Provisão para perdas com
(25)
1.146 (5.025)
434
Total do ativo circulante
4.671 10.739
4.750 30.575
investimentos
2.483
- Títulos e valores mobiliários
Ativo não circulante
Total do passivo circulante
3.677
11.036
3.732
9.008 Ativo não circulante mantido
para venda
(443)
(422) (1.707)
486
Títulos e valores mobiliários
5.025
5.000
5.025
- Passivo não circulante
Direitos creditórios
5.456
6.314 Empréstimos a pagar
500
1.300
500
1.300 Depósitos judiciais
Fornecedores
858
12
831
30
Ativos não circulantes
Adiantamento por venda
(33)
35
(33)
35
de debêntures
1.885
1.885
1.885
1.885 Obrigações trabalhistas
mantidos para venda
1.463
1.020
4.328
2.621
(25)
(676)
(48)
(755)
- 16.788 Obrigações tributárias
Depósitos judiciais
10
10
10
10 Debêntures a pagar
Obrigações a pagar pela aquisição
Outros créditos
3
3
3
3 Provisão para riscos e
de cessões de crédito
(4.380)
(9.100) (4.380) (9.100)
contingências
811
811
Investimentos
902
778
10
10
Adiantamento de cliente
(119)
(736) (469)
(344)
Imobilizado
16
23
16
664 Débitos com participantes
Adiantamento de venda de debêntures
1.885
- 1.885
em sociedades em conta
Total do ativo não circulante
7.419 12.290
9.392
9.622
(1.659) (16.788) 13.647




 Debêntures a pagar
Total do ativo
12.090 23.029 14.142 40.197  GHSDUWLFLSDomR 6&3·V 
Dividendos a pagar
- (1.659)
Total do passivo não
(1.635)
(771) (1.635)
(771)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO INDIVIDUAL E
circulante
2.385
3.996
4.382 23.192 Contingências pagas
Caixa proveniente das operações 2.144
9.444 4.407 10.282
CONSOLIDADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM
Patrimônio líquido
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
Capital social
7.050
7.050
7.050
7.050 Imposto de renda e contribuição
social
(2.042)
(2.217) (2.698) (2.312)
(Em milhares de Reais, exceto quando expressamente mencionado)
Reserva de capital
190
300
190
300
647
647 Caixa líquido gerado pelas
Individual
Consolidado Reserva de lucros
(aplicado nas) atividades
7.240
7.997
7.240
7.997
2020
2019
2020
2019 Patrimônio líquido
operacionais
102
7.227 1.709 7.970
Receita líquida
15.334 13.568 21.127 15.786 (-) Lucros distribuídos por
antecipação
(1.212)
(1.212)
- Das atividades de investimento
Custo com cessões
Imobilizado
612
641
(29)
Total do patrimônio líquido
de crédito
(7.731) (2.420) (8.154) (2.620)
(1.538)
605
1
ajustado
6.028
7.997
6.028
7.997 Investimentos
Lucro bruto
7.603
11.148 12.973 13.166 Total do passivo e
Caixa líquido gerado pelas
(Despesas) e receitas
(aplicado nas) atividades de
patrimônio líquido
12.090 23.029 14.142 40.197
operacionais
investimento
(1.538)
1.217
641
(28)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
Despesas gerais,
'DVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
administrativas e
(PSUpVWLPRVHÀQDQFLDPHQWRV
 
    
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E
Cessão de direitos - transações
comerciais
(6.585) (8.046) (6.738) (11.558)
CONSOLIDADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
com sócios
2.483
- 2.483
Resultado de equivalência
DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de Reais)
Distribuição de lucros
(1.791)
(2.218) (1.791) (2.218)
patrimonial
1.069
(2.155)
Individual
Consolidado Distribuição de lucros por
Outras receitas e (despesas)
antecipação
(1.212)
- (1.212)
2020
2019
2020
2019
operacionais, líquidas
(1.257)
403
(1.257)
704
Partes relacionadas a receber
155
139
(reclassiResultado operacional
Partes relacionadas a pagar
(705)
'DVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

ÀFDGR
antes do resultado
Débitos com participantes em
 ÀQDQFHLUR




 Resultado do exercício antes
sociedades em conta de
do Imposto de renda e da
'HVSHVDVÀQDQFHLUDV

 
 
  

  

Contribuição social
593
1.275 4.739
550  SDUWLFLSDomR 6&3·V 
5HFHLWDVÀQDQFHLUDV





Caixa líquido aplicado nas
Ajustes para reconciliar o
Resultado antes do
 DWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
 
    
resultado ao caixa gerado pelas
imposto de renda e da
Aumento/(Redução) de caixa e
atividades operacionais
contribuição social
593
1.275
4.739
550 Depreciação
equivalentes de caixa
(2.967)
2.921 (3.237) 2.622
7
36
7
36
Imposto de renda e
Caixa e equivalentes de caixa
Resultado da equivalência
contribuição social
(2.042) (2.217) (2.698) (2.312) patrimonial
3.596
675 3.922 1.300
(1.069)
2.155
- No início do exercício


 
Lucro líquido/(prejuízo)
Provisão para contingências
13
72
13
72 1RÀQDOGRH[HUFtFLR
Aumento/(Redução) de caixa e
do exercício
(1.449)
(942)
2.041
(1.762) Participação dos acionistas
equivalentes de caixa
(2.967)
2.921 (3.237) 2.622
controladores
Participação de terceiros
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
em sociedades em conta
 GHSDUWLFLSDomR 6&3·V 



 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
Prejuízo dos
(Em milhares de Reais)
controladores
(1.449)
(942) (1.449)
(942)
Antecipação de
Total do
Prejuízo por ação Capital
Reserva Reserva
Prejuízos Patrimônio
distribuição patrimônio
em Reais (R$)
(0,2070) (0,1346) (0,2070) (0,1346)
social de capital de lucros acumulados
líquido
de lucro
líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7.050
300
3.807
11.157
11.157
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
Distribuição de lucros e dividendos
(2.218)
(2.218)
(2.218)
GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
Prejuízo do exercício
(942)
(942)
(942)
A DIRETORIA
Absorção de reservas
(942)
942
FABIO LUIZ SILVESTRE
Saldos em 31 de dezembro de 2019
7.050
300
647
7.997
7.997
Contador Responsável - CRC SP 301266/O-0
Cessão de direitos - transação com sócios (Nota 1.b.)
2.483
2.483
2.483
Distribuição
de
lucros
e
dividendos
(1.791)
(1.791)
(1.212)
(3.003)
$VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
Prejuízo do exercício
(1.449)
(1.449)
(1.449)
completas da BrD - Brasil Distressed Consultoria Empresarial S.A.
Absorção de reservas
(110)
(1.339)
1.449
em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do
Saldos em 31 de dezembro de 2020
7.050
190
7.240
(1.212)
6.028
Relatório do Auditor Independente, estão disponíveis
na sede da Companhia.
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV

Uniplast Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/ME 61.465.191/0001-51 - NIRE 35.201.179.406
Edital de Convocação
São convocados os sócios da Uniplast Indústria e Comércio Ltda., para a
Reunião Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 27/04/2021,
às 10:00 horas, na a ser realizada virtualmente por meio da plataforma
“Zoom”, conforme permitido pelo disposto no artigo 1.080-A do Código
Civil, pelo link https://us02web.zoom.us/j/82598358165?pwd=TXh1MExtR
1YrUVpZKzl2RHU2aUtTdz09, em Assembleia Geral, nos termos dos artigos
1.071, I e 1.078, I, ambos do Código Civil, deliberar sobre: 1.1. Aprovação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício fiscal de 2020. 1.2. Destinação dos dividendos, se houver; 1.3. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Por fim, toda documentação aplicável está disponível aos Senhores,
conforme e-mail enviado em 25/03/2021. São Paulo/SP, 13/04/2021.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 19424 nos dias 17/04 às 13
h
e
20/04
às19
h.
www.gmleiloes.com.br SP/SP
( 11)
94435-0642
diretoria@gmleiloes.com
Citação e Intimação. Prazo 20 dias.Proc. nº 108099229.2017.8.26.0100. A Dra. Daniela Pazzeto Meneghine
Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro
Central Cível/SP. Faz saber a Jefferson Carlos Nunes CPF
806.156.079-04, que Mp7 Buffet e Eventos Ltda. ajuizou
ação monitória, para cobrança de R$ 5.246,31
(agosto/2017), referente aos cheques 000038 e 000039, do
banco Santander, anexados aos autos. Estando o réu em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a
fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos
honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou
no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser
constituído de pleno direito o título executivo judicial,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei.
[15,16]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 0003904-90.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)Sabine Úrsula Spengler
Hidalgo Silva e Adauto Pinto Hidalgo Silva 083.268.318-32 e
051.151.178-78 que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento Provisório de Sentença, movida por Romulo
Pinheiro. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 381.878,64 (fev/21),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a
prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud,
etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.
[15,16]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 0064159-79.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) JOSÉ HENRIQUE CAL GONZALES
JÚNIOR, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 27.5751.971,
CPF 151.830.698-59, com endereço à Rua Mario de Melo, 82,
Pacaembu, CEP 01249-040, São Paulo - SP que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por Ferreira e Irmãos Assessoria e Corretagem de
Seguro CNPJ - 05.915.847/0001-10. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do art. 513, §2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
14.639,08, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (art. 523 e §§ do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do art. 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.
[15,16]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1010660-42.2019.8.26.0011. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO LUIZ GARCIA,
Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, RG
3639353, CPF 171.170.898-49, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, alegando
em síntese: Ação Monitória, no valor de R$ 18.150,26
(dezoito mil cento e cinquenta reais e vinte e seis
centavos), referente a mensalidades escolares dos
meses de fevereiro a dezembro de 2015 dos serviços
educacionais desfrutados pelo filho da ré inadimplente,
em conformidade com o contrato de prestação de
serviços educacionais 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
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 24 de fevereiro de 2021.
15 e 16.04

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1007496-47.2016.8.26.0020. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ELIANE RODRIGUES C.
INDRIGO, Brasileira, CPF 122.569.928-29, com
endereço à Rua Agostinho Campos, 14, Cidade da
Saúde, CEP 06693-120, Itapevi - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S/
A, relativa ao veículo marca Ford, modelo Ecosport
XLT, prata, ano 2008, placa IPJ2807, chassi
9BFZE16P198994276, apreendido em 22.07.2016,
haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº
30410-23904352. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2021.
15 e 16.04

Jornal
ODIASP
Ligue:
3258-0273

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2021
Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ 45.992.476/0001-94
Edital de Convocação - AGO
Convocamos aos acionistas para AGO dia 27/04/2021, às 15:00h na sede à Rua 12 de Outubro, nº 20 - Vila Santana, Valinhos/SP,
na impossibilidade de podermos reunir presencialmente, por ocasião dos efeitos das restrições sociais em consequência da pandemia
da covid-19, realizaremos em formato digital, na rede mundial de computadores (Internet), pelo Link: https://meet.google.com/iug-gvzv-tbk,
a fim de deliberarem sobre: Ordem do dia: 1) Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do Exercício
findo 2020; 2) Eleição da diretoria; 3) Outros assuntos. Valinhos, 15/04/2021.
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Pátria Terras Agrícola III S.A. - CNPJ/ME nº 22.165.101/0001-55 - NIRE 35.300.522.281 - Ata de AGE Realizada

América do Sul Empreendimentos e Participações S.A.

em 31/8/20. 31/8/20, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário:

CNPJ/MF 48.778.401/0001-01
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30/04/2021, às 10:00 horas, na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, 2344 - 13º andar, São Paulo, Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada de
contas dos administradores; exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2020, as quais se encontram disponíveis no endereço acima; b) Fixação da remuneração mensal dos Diretores; c) Outros
assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 12/04/2021. Assinatura: Keizo Uehara - Diretor Superintendente.

Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos ao acionista majoritário Pátria Terras
Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, no valor total de R$780.000,00, com base nos lucros acumulados até o
exercício social encerrado em 31/12/19, mediante o expresso consentimento da acionista minoritária Pátria Investimentos Ltda. Nada
mais. JUCESP nº 433.366/20-5 em 13/10/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

BPP Instituição de Pagamento S.A. - CNPJ/MF n° 13.370.835/0001-85
Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais Mil)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial
31/12/2020 31/12/2019
ATIVO/Ativo circulante
184.907
138.300
Capital Adiantamento para futuro
Ajuste de
Prejuízos
Disponibilidades
2.816
8.898
social
aumento de capital Avaliação Patrimonial Acumulados
Total
Títulos e Valores Mobiliários
152.686
122.212 Saldo em 1º de janeiro de 2019
34.523
10.000
(29.015) 15.508
Livres
3.965
- Aumento de Capital
10.000
(10.000)
Vinculados conta pré-paga
127.217
122.212 Prejuízo do semestre
(1.860)
(1.860)
Vinculados a prestação em garantias
21.504
- Ajuste prejuízos acumulados
246
246
Relações interﬁnanceiras
24.976
5.605 Saldo em 30 de junho de 2019
44.523
(30.629) 13.894
Outros créditos
4.429
1.585 Ajuste de exercício anterior
(7.346)
(7.346)
Não circulante
26.438
26.566 Adiantamento para futuro aumento de capital
4.414
4.414
Realizável a Longo Prazo: Diversos
4.416 Lucro do semestre
1.921
1.921
Permanente
26.438
22.150 Ajuste de avaliação patrimonial
(14)
(14)
Imobilizado
1.770
1.913 Saldo em 31 de dezembro de 2019
44.523
4.414
(14)
(36.054) 12.869
13.214
(4.414)
8.800
Intangível
24.668
20.237 Aumento de capital social
778
778
Total do ativo
211.345
164.866 Lucro do semestre
(5)
(5)
PASSIVO/Passivo Circulante
195.308
151.997 Ajuste de avaliação patrimonial
57.737
(19)
(35.276) 22.442
Contas de pagamento pré-pago
143.114
96.800 Saldo em 30 de junho de 2020
(3.056)
(3.056)
Relações interﬁnanceiras
21.138
18.008 Prejuízo do semestre
(23)
(23)
Outros credores em moeda estrangeira
23.717 Ajuste de avaliação patrimonial
(3.617)
(3.617)
Outras Obrigações: Fiscais e previdenciárias 1.999
- Ajuste de exercício anterior
57.737
(42)
(41.949) 15.746
Obrigações por transações de pagamento
20.576
- Saldo em 31 de dezembro de 2020
Provisão para contingência
463
937
Demonstração do Fluxo de Caixa
Partes relacionadas a pagar
3.867
6.438
01/07/2020 a 31/12/ 31/12/
01/07/2020 a 31/12/ 31/12/
Diversos
4.151
6.097
31/12/2020
2020
2019
31/12/2020
2020
2019
Resultado de exercício futuro
291
Lucro
ou
prejuízo
líquido
do
exercício
(3.056)
(2.278)
60
Fiscais e Previdenciárias
(1.106)
1.999
Patrimônio líquido
15.746
12.869
Obrigações por transações de pagamentos
(2.207) 20.576
Capital social
57.737
44.523 Itens que não afetam o caixa operacional
401 Aumento de resultados de exercícios futuros
(1.294)
291
Adiantamento para futuro aumento de capital
4.414 Resultado de participação de Controladas
(3.640) (3.645)
247 Caixa líquido das atividades operacionais 34.782 17.577 40.518
Ajuste de avaliação patrimonial
(42)
(14) Ajuste de exercício anterior
229
438 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Prejuízos Acumulados
(41.949)
(36.054) Juros sobre partes relacionadas
(474)
897 Aquisições de bens do imobilizado e intangível (3.006) (7.590) (8.284)
Total do passivo e patrimônio líquido
211.345
164.866 Aumento (Redução) de provisão para contingências (71)
Depreciação e amortização
2.436
3.302
1.450
Investimentos no exterior
(334)
Demonstração de Resultado
(4.331) (2.866) 3.493
01/07/20 a 31/12/20 31/12/20 31/12/19
Aumento de capital
8.800
4.414
Receita de serviços
20.507 38.304 39.490 Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo
3.272
(2.844)
1.572 Caixa líquido das atividades de investimentos(3.006) 1.210 (4.204)
Receitas ﬁnanceiras
3.028
9.453 18.646 Outros créditos
10
4.416
(274) Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
(-) Impostos incidentes sobre receitas
(2.538) (5.061) (5.843) Aumento de outros créditos diversos
Empréstimos e ﬁnanciamentos
Relações
interﬁ
nanceiras
(21.217)
(24.976)
Resultado líquida
20.997 42.696 52.293
56.454 46.314 30.248 Caixa líquido das atividades de ﬁnanciamentos Custo dos serviços prestados
(8.613) (17.235) (17.782) Recursos recebidos de clientes pré-pago
31.776 18.787 36.314
10.731
3.130
(728) Aumento/Redução líquido de caixa
Lucro Bruto
12.384 25.461 34.511 Relações interﬁnanceiras
123.726 136.715 100.401
- (23.717)
1.810 Caixa no início do exercício
Administrativas e gerais
(12.491) (23.499) (33.140) Outros credores em moeda estrangeira
155.502 155.502 136.715
(5.530) (1.946) (1.603) Caixa no ﬁnal do exercício
Resultado de participações em controladas
(401) Diversos
(2.800)
6.000 Aumento/Redução líquido de caixa
31.776 18.787 36.314
Outras receitas e despesas
(2.727) (4.333)
(397) Partes relacionadas a pagar
Lucro (Prejuízo) Operacional
(2.834) (2.371)
573
Demonstração do Resultado Abrangente
A Diretoria
Resultado ﬁnanceiro
(221)
175
(160)
01/07/2020 a 31/12/ 31/12/
Anderson Mesquita Ianone - Contador - CRC 1SP 258.308
Resultado antes de IR e CS
(3.055) (2.196)
413
31/12/2020
2020
2019
Imposto de renda e CS corrente e diferido
(81)
(353)
Lucro
(prejuízo)
do
período
(3.055)
(2.278)
60
A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente acompanhadas
Lucro (Prejuízo) do exercício
(3.055) (2.277)
60
Outros resultados abrangentes
Quantidade média de ações em
das Notas Explicativas e do Relatório do Auditor Independente
circulação no exercício
85.046 85.046 44.523 Total do resultado
encontra-se à disposição dos acionistas na Sede da Companhia.
Lucro (prejuízo) por ação
(0,036) (0,027) 0,001
abrangente do período
(3.055) (2.278)
60

INEOS Compósitos do Brasil S/A
CNPJ.(MF) nº 72.930.332/0001-86
Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais, centavos eliminados)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as DeDemonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)
2020
2019
monstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2020. Araçariguama, 13 de Abril de 2021
A Diretoria Das Atividades Operacionais
19.425.906 12.685.360
Balanço Patrimonial
2020
2019
Balanço Patrimonial
2020
2019 Lucro antes do IR e CS
2.584.831 2.511.572
98.041.067 78.790.449 Passivo/Circulante
26.551.079 24.121.274 Depreciações e Amortizações
Ativo/Circulante
13.860 111.856
Caixa e Equivalentes de Caixa
37.392.886 21.700.542 Fornecedores Nacionais
14.596.434 15.163.469 Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado
377.293 1.840.390
Duplicatas a Receber de Clientes
43.650.289 41.282.606 Fornecedores Estrangeiros
5.175.872 4.773.458 IR e CS Diferidos
(1.343.334) (5.170.842)
Estoques
15.002.630 13.947.552 Obrigações Fiscais
3.121.949
952.934 Provisões (Reversão)
21.058.556 11.978.336
Impostos a Recuperar
362.351
993.638 Outras Obrigações
1.274.767 1.362.109
Demais Contas a Receber
1.515.505
765.714 Provisões
2.382.057 1.869.304 Variações nos Ativos e Passivos
(1.024.350) 9.544.208
21.039
21.039 Contas a Receber
Despesas Antecipadas
117.406
100.397 Não Circulante
Estoques
(1.055.078) (1.035.256)
909.936 1.362.684 Exigível a Longo Prazo
Não Circulante
663.951 (788.992)
Realizável a Longo Prazo: Impostos a Recuperar 225.706
258.369 Provisões para Contingências
21.039
21.039 Impostos a Recuperar
8.696 (3.731.026)
138.162.846 123.959.892 Partes Relacionadas
Depósitos Judiciais
9.513
52.306 Patrimônio Líquido
(475.359) (2.121.110)
Ativo Fiscal Diferido
674.717 1.052.009 Capital Social
94.104.395 94.104.395 Demais Ativos
(164.621) (21.532)
65.783.961 67.949.072 Reservas de Lucros
44.058.451 29.855.497 Fornecedores
Permanente
439.070
41.748
164.734.964 148.102.205 Impostos e Contribuições a Recolher
Imobilizado
37.138.018 36.813.492 Total do Passivo
512.753 (50.909)
(–) Depreciações Acumuladas
(22.041.604) (19.605.502)
Demonstração do Resultado
2020
2019 Provisão de Férias e Encargos
977.966 359.075
Intangível
51.248.073 51.248.073 Receita Operacional Líquida (nota 4)
163.593.626 162.242.459 Demais Passivos
(137.089) (22.518)
(560.526) (506.991) (–) Custo dos Produtos Vendidos
(–) Amortizações
(130.606.810) (132.604.015) Ajuste do Exercício Anterior
(4.708.571) (1.695.013)
164.734.964 148.102.205 Lucro Bruto
Total do Ativo
32.986.816 29.638.444 IR e CS Pagos
Caixa Líquido Proveniente Ativo Operacionais
16.095.924 12.457.011
(Despesas) Receitas Operacionais
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Com Vendas
(7.538.654) (9.619.241) Das Atividades de Investimentos
Reservas de Lucros
(433.580) (1.413.129)
Gerais e Administrativas
(6.163.005) (7.416.726) Aquisição de Bens do Imobilizado
Lucros
30.000
–
Participações de Empregados
(140.500)
(683.544) Venda Ativo Imobilizado
Capital Reserva Lucros a AcumuCaixa
Líquido
Consumido
Ativo
Outras(Despesas)
Receitas
Operações
Líquidas
249.441
(24.347)
Total
Social Legal Realizar lados
Histórico
(403.580) (1.413.129)
Provisão para Contingências
–
86.731 de Investimentos
Saldos em
Aumento(Redução) Líquido de Caixa
94.104.395 2.114.618 21.575.092
– 117.794.105 Lucro(Prejuízo) Operações Antes
31/12/2018
15.692.344 11.043.882
19.394.098 11.981.317 e Equivalentes de Caixa
Lucro do exercício
–
– 9.149.956
– 9.149.956 do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
31.808
704.042 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 21.700.542 10.656.660
Ajuste do Exercício
(359.758)
(89.706) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 37.392.886 21.700.542
–
– (22.519)
– (22.519) Despesas Financeiras
Anterior
849.015
939.006 e as aplicações financeiras reconhecem os rendimentos pro rata temporis.
Constituição de Reservas – 457.498 (457.498)
–
– Receitas Financeiras
Variações Cambiais Líquidas
(457.449)
(145.258)
Distribuição
Os estoques estão demonstrados ao custo médio de produção ou aquisição,
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS
19.425.906 12.685.359
–
– (2.961.650)
– (2.961.650)
de Dividendos
ou mercado, entre esses o menor. A administração efetuou análise dos vaIR e CS - Corrente
(4.708.571) (1.695.013)
Saldos em
IR e CS - Diferido
(377.293) (1.840.390) lores dos Ativos e Passivos (notadamente contas a receber e fornecedores),
94.104.395 2.572.116 27.283.381
– 123.959.892
31/12/2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
14.340.042 9.149.956 não havendo saldos e transações para os quais o ajuste a valor presente
Lucro do exercício
–
– 14.340.042
– 14.340.042
Ações do Capital ao Final do Exercício
94.104.395 94.104.395 seja aplicável e relevante. 3. Permanente: Imobilizado e Ativo Intangível,
Constituição de Reservas – 717.002 (717.002)
–
–
são
demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas
0,15
0,10
Lucro por Ação - R$
Ajuste do Exercício
pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
–
– (137.089)
– (137.089)
Anterior
1. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresenta- de vida útil estimado dos bens.
Saldos em
2020
2019
das conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância à 4. Receita Operacional Líquida:
94.104.395 3.289.118 40.769.332
– 138.162.845
31/12/2020
209.676.200 210.118.042
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, Lei nº 11.638/07, Lei Receita Bruta no Mercado Interno
Controller
7.025.828 5.762.282
nº 11.941/09 e o CPC-PME). 2. Apuração do resultado, ativos e passivos: Receita Bruta no Mercado Externo
Marcelo Hamilton Schwartz de Magalhães
(51.376.385) (51.732.905)
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. Os ativos Impostos sobre Vendas
Contador
(1.732.017)
(1.904.960)
Devoluções
de
Vendas
circulantes e não circulantes, quando aplicável, incluem encargos incorridos,
Murilo Siqueira Sales - CRC SP-305440/O-2
163.593.626 162.242.459
são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização Receita Líquida

Pirapora Agropecuária S/A

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Membros do Conselho Fiscal: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sªs. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Estas contas foram por nós examinadas e julgadas corretas, recomendando-se sua aprovação. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sªs. para quaisquer informações adicionais.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2021
A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e de 2019 - (Em Reais)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em Reais)
Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Nota
Nota
Nota
explicativa
2020
2019
explicativa
explicativa
2020
2019
2020
2019
Receitas operacionais
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4 2.306.013 2.744.020 Impostos a pagar
986
821 Sem restrições
3.086.469 2.811.212
Aluguéis a receber
5
581.219
151.375 Contas a pagar
7
2.455
551.802 Receita de aluguel
55.539 143.520
Outras contas a receber
3.441
552.623 Receitas financeiras
981
Total das receitas
3.142.008 2.954.732
2.888.213 2.895.395 Patrimônio líquido
Patrimônio social
8.1 4.355.930 3.835.524 Custos operacionais com projetos
Não circulante
9 (2.251.367) (2.574.172)
8.2
Aluguéis a receber
5
13.614
13.614 Reserva estatutária
577.600
592.700 Doações
890.641 380.560
Imobilizado
6 2.035.144 2.071.838
4.933.530 4.428.224 Resultado bruto
Despesas operacionais
2.048.758 2.085.452
Despesas gerais e administrativas
10 (283.106) (349.522)
Despesas tributárias
(7.553)
(7.028)
(32.481)
(3.654)
Total do ativo
4.936.971 4.980.847 Total do passivo e do patrimônio líquido
4.936.971 4.980.847 Despesas financeiras
Edifício Prada
11
(62.195) (136.408)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em Reais)
Total despesas operacionais
(385.335) (496.612)
505.306 (116.052)
Patrimônio social
Reserva estatutária
Resultado do exercício
Total (=) Superávit (déficit) do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
3.958.476
585.800
4.491.432
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Fundo de reserva especial (Nota nº 8.2)
(6.900)
6.900
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em Reais)
Déficit do exercício
(116.052)
(116.052)
2020
2019
Transferência para o patrimônio social
(116.052)
116.052
(=)
Superávit
(déficit)
do
exercício
505.306
(116.052)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
3.835.524
592.700
4.428.224
Outros resultados abrangentes
Fundo de reserva especial (Nota nº 8.2)
15.100
(15.100)
505.306
(116.052)
Superávit do exercício
505.306
505.306 (=) Resultado abrangente do exercício
Transferência para o patrimônio social
505.306
(505.306)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Saldos em 31 de dezembro de 2020
4.355.930
577.600
4.933.530
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em Reais)
2020
2019
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Déficit)/superávit do exercício
505.306
(116.052)
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em Reais)
Itens que não afetam o caixa operacional
1. Contexto operacional: Constituída em 14 de dezembro de 1944, a contábeis. Tais estimativas são feitas com base no princípio da continuidade e
(+)
Depreciação
e amortização
36.694
56.450
Fundação Prada de Assistência Social é uma entidade de assistência social, suportadas pela melhor informação disponível na data da apresentação das
36.694
56.450
sem fins lucrativos, conforme definição do artigo 3º da Lei nº 8742 de 07 de demonstrações contábeis, bem como na experiência da Administração. As
dezembro de 1993, tem por finalidade promover a assistência social aos estimativas são revisadas quando novas informações se tornam disponíveis ou Fluxo de caixa das atividades operacionais
cidadãos brasileiros ou estrangeiros, estes últimos se residentes no Brasil, as situações em que estavam baseadas se alterem. A liquidação das transações (+/-) Aumento líquido/(diminuição)
no aluguéis a receber
(429.844)
84.518
sem distinção de sexo, raça, cor, credo religioso ou político, bem como o envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
incentivo à cultura. Para fins de promoção da assistência social, poderá: estimados em razão das imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. (+/-) Aumento líquido/(diminuição)
a) prestar auxílios a outras instituições caritativas, educacionais ou científicas; As estimativas podem vir a divergir para com o resultado real. As principais
em contas a receber
(981)
b) promover igualdade de condições para o acesso aos projetos da Fundação, estimativas referem-se a: • Vida útil do imobilizado; • Provisão estimada para (+/-) Aumento líquido/(diminuição)
promovendo assistência social nos termos propostos pela Legislação de créditos de liquidação duvidosa. Não houve mudanças nas estimativas no período
em obrigações e tributárias
165
18
Assistência Social vigente, assistindo gratuitamente, dentro dos limites da lei, a em relação àquelas que vinham sendo aplicadas. 3. Principais práticas (-/+) (Diminuição)/aumento em contas a pagar
(549.347) (563.871)
comunidade carente. • Auxiliar ou incentivar o progresso cultural, social, contábeis: As principais práticas adotadas para a elaboração dessas Caixa líquido proveniente das atividades
educacional, científico e artístico; • Criar e manter hospitais, maternidades, demonstrações contábeis são as seguintes: 3.1. Moeda funcional e moeda de operacionais
(980.007) (479.335)
creches, habitações, escolas e outros estabelecimentos correlatos. A Fundação apresentação: A moeda funcional da Associação é o Real (R$). Todos os valores
(=)
(Redução)/aumento
líquido
de
caixa
encontra-se registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) sob apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de
e equivalentes de caixa
(438.007) (538.937)
o nº 109.982/62-80 em 27 de novembro de 1962. Os recursos auferidos pela reais, exceto quando indicado de outra forma. 3.2. Apuração do superávit/
Fundação nos exercícios de 2020 e 2019 para a manutenção das suas operações, (déficit) e reconhecimento das receitas e despesas: O resultado das atividades Caixa e equivalentes de caixa no início
2.744.020 3.282.957
em sua grande maioria, foram provenientes do aluguel de imóveis de sua é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. do período
propriedade. A Fundação possui o Certificado de Entidade Beneficente de 3.3. Ativo circulante: Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários, Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.306.013 2.744.020
Assistência Social (CEBAS), conforme Portaria nº 7 de 29 de janeiro de 2020, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de (=) (Redução)/aumento líquido de caixa
e equivalentes de caixa
(438.007) (538.937)
da Secretaria Nacional de Assistência Social, assegurando validade de 26 de mudança de valor. A conta de aluguéis a receber representa os aluguéis do
outubro de 2018 a 25 de outubro de 2021. Como instituição de utilidade pública, período de competência e estão registrados pelo seu valor nominal. 3.4. Ativo
a Fundação possui os seguintes certificados: • Utilidade Pública Municipal - Lei imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, sendo terrenos foram liquidadas em 2020. 8. Patrimônio líquido: 8.1. Patrimônio social: O
nº 663 de 22 de outubro de 1960, na Cidade de Limeira; • Utilidade Pública e edificações, acrescidos de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, patrimônio social é composto pelos superávits e déficits acumulados de
Estadual - Lei nº 6.901 de 05 de setembro de 1962. No exercício de 2020, apoiou deduzida a subsequente depreciação para edificações. A depreciação é calculada exercícios anteriores. Os superávits dos exercícios são destinados à
financeiramente instituições filantrópicas e educacionais com especial foco em pelo método linear às taxas anuais mencionadas na Nota Explicativa nº 6, que manutenção das atividades para atender aos dispositivos legais vigentes e à
crianças e adolescentes carentes que se encontram em situação de levaram em consideração a vida útil estimada dos bens. 3.5. Avaliação ao valor continuidade das atividades da Fundação. 8.2. Fundo de reserva especial: O
vulnerabilidade e risco social, dentro de projetos que visem seu desenvolvimento recuperável de ativos (impairment): A Administração da Entidade revisa fundo de reserva especial, conforme determina o artigo 5º dos estatutos sociais,
educacional e profissional, notadamente, as instituições que prestam relevantes anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos será destinado a suprir eventuais diminuições do patrimônio e a juízo do
serviços à população. Diante da complexidade das situações e demandas por ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que Conselho Curador, complementar as verbas orçamentárias anuais destinadas
proteção social nos segmentos etários da infância e adolescência, e de possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas à manutenção do serviço da Fundação. É constituído no valor de 8,5% da renda
conformidade com a Política Nacional de Assistência Social, atendeu projetos evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, líquida anual, deduzidos os descontos e abatimentos, limitado a 15% do
de entidades que prestam serviços sócios assistenciais de atendimento nos é constituída uma provisão para “Redução ao valor recuperável”, ajustando o patrimônio social, tendo sido ajustado o montante de R$ 15.100 no exercício
âmbitos da: Proteção Social Básica: • Núcleo socioeducativo: apoiou valor contábil líquido ao valor recuperável. 3.6. Demonstrações dos fluxos de de 2020, assim acumulando o valor total de reserva especial de R$ 577.600.
financeiramente projetos de entidades sociais que desenvolvem ações de caixa: Foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento 9. Doações (assistências diversas): No exercício de 2020, a Fundação apoiou
formação e capacitação profissional de jovens para o mercado de trabalho; Técnico CPC 03 (R2) – Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações financeiramente diversos projetos apresentados por entidades caritativas,
• Creche (Centros de Educação Infantil): auxiliou entidades sociais a ampliar dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos educacionais e creches, com especial foco na criança e no adolescente carente.
sua capacidade e melhorar seu atendimento às crianças por meio de adaptações exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na O montante das doações foi de R$ 2.251.367 (2019 - R$ 2.574.172).
no ambiente físico e treinamento de professores. Proteção Social Especial de demonstração do fluxo de caixa são os seguintes: • Atividades operacionais: 10. Despesas gerais e administrativas
2020
2019
Média Complexidade: • Pessoas com deficiência: apoiou financeiramente referem-se às principais receitas da Fundação e outras atividades que não são
(222.322) (181.307)
projetos que promovem a inclusão, qualificação e capacitação de crianças e de investimento e de financiamento; • Atividades de investimento: referem-se Serviços de terceiros
(4.431)
(4.231)
jovens com deficiências auditivas, visuais e intelectuais para o mercado de às adições e baixas dos ativos não circulantes e outros investimentos não I.N.S.S.
(36.694)
(56.450)
trabalho. Proteção Especial de Alta Complexidade: • Casa de Acolhida: incluídos no caixa e equivalentes de caixa; • Atividades de financiamento: Depreciação
(4.664)
(10.302)
auxiliou entidades sociais na reforma, aquisição de móveis, máquinas e referem-se a atividades que resultam mudanças na composição do patrimônio Telefones
(984)
(1.323)
equipamentos necessários para oferecer condições adequadas para atendimento e empréstimos. 3.7. Receitas com trabalhos voluntários: Conforme Energia / Internet
(2.095)
(3.158)
das crianças para que se tornem jovens com condições de reintegração à estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R2) - Entidade sem Finalidade de Lucro, Cartoriais
(5.000)
(7.852)
sociedade, inclusive entidade que acolhe somente crianças com HIV; • População a Entidade a partir do exercício de 2015 passou a valorizar as receitas com Sindicatos e associações
(81.274)
de rua: auxiliou instituições que abrigam e atendem população moradora em trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da Perdas no recebimento de créditos (a)
(6.916)
(3.625)
espaços públicos em suas necessidades básicas de abrigo, alimentação, higiene Administração sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração Demais despesas administrativas
(283.106) (349.522)
e socialização. 1.1. Impactos da pandemia da Covid-19 nas operações da os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços
Entidade: Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no (a) Em 16 de julho de 2018 a Ação de Despejo e Cobrança foi julgada
declarou a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em resultado do exercício em contrapartida a despesas operacionais também no procedente junto ao locatário Bar e Restaurante Saint Benedict Ltda., no
decorrência da pandemia e visando à contenção da doença no país, vários resultado do exercício. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 valor de R$ 81.274, referente ao atraso de cinco meses de aluguéis. Em 18
de dezembro de 2018 foi realizado o despejo forçado, prosseguindo a ação
estados e municípios brasileiros começaram a decretar Estado de Emergência não existiam trabalhos voluntários utilizados pela Entidade.
para o levantamento dos valores deixados em aberto. Em 2019, atendendo
e em 20 de março de 2020 foi reconhecido o Estado de Calamidade Pública pelo 4. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019 critérios legais a Fundação Prada baixou o saldo apresentado no ativo não
Congresso Nacional. Dentre as medidas implementadas pelos governantes, foi
500
500 circulante no valor de R$ 81.274.
determinado em vários estados e munícipios o fechamento de estabelecimentos Caixa
82.663
430.976 11. Despesas com Edifício Prada
comerciais e a recomendação do isolamento social. Logo que foram anunciadas Conta-corrente
2020
2019
2.222.850 2.312.544
as novas medidas, prestadores de serviços, bem como o corpo deliberativo da Aplicações financeiras – CDB Bradesco
(26.299)
(78.882)
2.306.013 2.744.020 Serviços de terceiros
Fundação (grupo de risco) adotaram o home office e o retorno das atividades
Condomínio
(35.568)
(54.414)
presenciais foi acontecendo gradativamente. Hoje a presença no escritório está 5. Aluguéis a receber
(380)
sendo uma vez por semana, anteriormente eram duas vezes por semana. As
2020
2019 Cartoriais
(328)
(2.632)
reuniões para aprovação das doações que acontecem a cada três meses estão Aluguéis e condomínio a receber
594.833
164.989 Demais despesas
(62.195)
(136.408)
sendo realizadas por WhatsApp, um aplicativo multiplataforma de mensagens
594.833
164.989
instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de mensagens de Circulante
581.219
151.375 12. Cobertura de seguros (não auditado): A Fundação possui cobertura de
texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além Não circulante
13.614
13.614 seguro contra incêndio para o Condomínio Edifício Prada, sendo os montantes
considerados suficientes pela Administração para cobertura de eventuais
de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet, contribuindo
sinistros sobre seus ativos e/ou que decorram de sua responsabilidade civil.
com o isolamento social, e também porque a maioria dos diretores e conselheiros 6. Ativo imobilizado
% Taxa anual
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do
pertencem ao grupo de risco. A principal fonte de renda da Fundação são os
de depreciação
2020
2019 escopo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos
aluguéis do Edifício Prada, como medida de enfrentamento desta situação e com
686.846
686.846 auditores da Empresa. 13. Isenção do imposto de renda e da contribuição
receio de ter vários conjuntos desocupados, foi concedido aos inquilinos 50% Terrenos
4% 3.811.396 2.711.396 social: A Fundação atende os requisitos da legislação, estando isenta ou imune
de desconto nos aluguéis de março a julho de 2020, e este resíduo foi parcelado Edificações
10%
41.787
41.787 de vários tributos, entre os quais Imposto de Renda, Contribuição Social e
em 10 vezes, sendo que a primeira parcela venceu em setembro de 2020. As Equipamentos e instalações
1.100.000 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Os
receitas com aluguéis foram reconhecidas integralmente no resultado e o saldo Imobilizado em andamento (a)
(2.504.885) (2.468.191) requisitos são os mencionados pela Constituição Federal, que foram
a receber está na conta de Clientes no Ativo Circulante. Não houve rescisão de (-) Depreciação acumulada
2.035.144 2.071.838 disciplinados pela Lei nº 9.532/97 em seus artigos 12 e 15, que dispõe que a
nenhum contrato e a Fundação Prada vem recebendo os aluguéis e os resíduos
tempestivamente. Este foi o maior impacto que a pandemia da Covid-19 trouxe (a) Imobilizado em Andamento foi transferido para a conta de edifícios e entidade deverá: • Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
para a Fundação Prada. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. construções refere-se ao fornecimento e instalação de materiais de alta serviços prestados; • Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão tecnologia com serviços especializados necessários para modernização de desenvolvimento dos seus objetivos sociais; • Manter escrituração completa
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, quatro elevadores do Edifício Prada, conforme contrato nº SPN104829/18 de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) – entidades sem finalidade firmado com Elevadores Otis Ltda. em 19 de dezembro de 2018. Os serviços assegurem a respectiva exatidão; • Conservar em boa ordem, pelo prazo de
cinco anos contados da data da emissão, os documentos que comprovem a
de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo foram concluídos em dezembro de 2020.
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a
Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de 7. Contas a pagar
2020
2019 realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG
549.999 situação patrimonial. 14. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente
1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não Elevadores Otis Ltda.
2.455
1.803 data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa as
abordados pela ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros. Demais contas
2.455
551.802 demonstrações contábeis, bem como as operações da Fundação.
Uso de estimativas: A preparação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração realize Os serviços contratados de Elevadores Otis Ltda. serão pagos da seguinte
A DIRETORIA
estimativas para determinação e registro de certos ativos, passivos, receitas e maneira: um sinal e vinte e três prestações mensais e consecutivas, com
Dalva Silva do Nascimento - Contadora - CRC 1SP165676/O-2
despesas, bem como a divulgação de informações sobre suas demonstrações vencimento de 15/01/2019 a 15/12/2020. As obrigações com a Elevadores Otis
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL examinou as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Com base nos exames efetuados e considerando o parecer, sem
ressalvas, dos auditores BDO RCS Auditores Independentes SS, datado de 02 de março de 2021, é de opinião que as demonstrações contábeis acima referidas estão em condições de serem aprovadas pelo Conselho Curador da Fundação.
São Paulo, 03 de março de 2021
O Conselho Fiscal
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria da Fundação Prada de Assistência Social - São Paulo - SP. são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Prada de Assistência Social (“Fundação”), razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os
data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Prada de Assistência Social em 31 de dezembro de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; Obtemos entendimento dos controles
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação; Avaliamos
contábeis”. Somos independentes em relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de feitas pela Administração; Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
assuntos: As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que são operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
apresentadas de forma comparativa foram auditadas por nós, cujo relatório de auditoria foi emitido sem modificações
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
em 03 de março de 2020. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se não mais se manter em continuidade operacional; Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
avaliação da capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
não ser que a Administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
São Paulo, 02 de março de 2021.
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
BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1
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
Mauro de Almeida Ambrósio - Contador CRC 1 SP 199692/O-5

CNPJ/MF nº: 83.699.231/0001-62 - NIRE: 35.300.484.011
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Pirapora Agropecuária S/A, convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de abril de 2021, com início às 09:00 horas,
na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.344, 13º andar, em
São Paulo - SP, a fim de: 1) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar
acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020; 2) Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo
com mandato até a AGO de 2023; 3) Fixar o limite de valor da remuneração anual dos membros da
Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo para o exercício social de 2021; 4) Outros assuntos de
interesse social. São Paulo, 12/04/2021. Márcio Koiti Takiguchi - Diretor Presidente.
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 840720084246-0
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL: RUA OTELO
AUGUSTO RIBEIRO, Nº 707, APARTAMENTO 103, 10º PAVIMENTO, BLOCO NORTE
DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAIANAZES, DISTRITO DE GUAIANAZES, SÃO
PAULO/SP.
Primeiro público leilão: 10/05/2021 a partir das 10:00 as 10:15 horas
Segundo público leilão: 31/05/2021 a partir das 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
MARIO DANEZI, BRASILEIRO, APOSENTADO, RG. 3.452.818-SSP-SP, CPF:
098.140.358-15, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, ANTES DA LEI
6.515/77 COM ANTONIA MARIA DANEZI, BRASILEIRA, VENDEDORA, RG.
11.592.522-3-SSP/SP, CPF: 013.696.188-67.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595 e 11-2791-2274. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.
São Paulo, 15 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
SED: 718
15, 16 e 17/04/2021
RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): PDG SPE 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
CNPJ 13.077.780/0001-10 (em recuperação judicial), na pessoa de seu representante legal; da
PROPRIETÁRIA: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, CNPJ 895.514.000-20; dos TERCEIROS INTERESSADOS: GILBERTO ALEXANDRE DA
SILVA CPF 281.840.308-19, s/m VANESSA DE MELO PEREIRA, CPF 302.968.888-15, do CREDOR
FIDUCIÁRIO: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, CNPJ 33.868.597/0001-40 e
demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1006508-59.2016.8.26.0009, AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS, ajuizada por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO LISSE RESIDENCE, CNPJ 23.869.310/0001-42. O Dr. LUIZ FERNANDO PINTO ARCURI,
MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, na forma da lei. FAZ SABER aos
que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO
EAPOIO EMPRESARIAL LTDA., via sistema utilizado e hospedado na plataforma: www.leilaoinvestment.com.br,
representada por seus leiloeiros judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos
Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio
www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: O APARTAMENTO Nº 63,
LOCALIZADO NO 6º PAVIMENTO DA TORRE 3, INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO
DENOMINADO “LISSE RESIDENCE”, SITUADO NA AVENIDA VILA EMA, Nº 5.446, NO 26º
SUBDISTRITO - VILA PRUDENTE, com a área privativa de 56,1900m², a área comum de 54,2300m²,
já incluída a área correspondente a 01 vaga de garagem, de uso comum, individual e indeterminada,
com capacidade para guarda e estacionamento de um veículo de tamanho adequado à respectiva
vaga, sujeita a auxílio de manobrista/garagista, perfazendo a área de 110,4200m², correspondendolhe a fração ideal de 0,0024545070 do terreno e área total edificada de 73,46000m². O terreno que
também faz frente para a Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello e Rua José Carlos Simões
de Falco, no qual está construído referido empreendimento, encerra a área de 16.753,44m².
CONTRIBUINTE Nº 118.148.0460-8. MATRÍCULA Nº 215.288 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DACAPITAL/SP. DO VALOR ATUALIZADO DO BEM IMÓVEL: R$ 302.815,40 (até fevereiro/
2021, que será atualizado). DOS ÔNUS:1-) Av.4/215.288 – Penhora exequenda; 2-) Há débitos de IPTU
– SQLAscendente 118.148.0003-3 – Exercício 2015: R$ 83.231,68 (com encargos, conf. pesquisa realizada
ao sítio da PMSP, aos 23/02/2021); 3-) Aexecutada encontra-se em RECUPERAÇÃO JUIDICIAL, PROC.
1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara e Falências e Recuperações judiciais e Conflitos
Relacionados aArbitragem do Foro Central. DO VALOR DO DÉBITO: R$ 4.787,34 (até 31/10/2020 (a ser
atualizado). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 26/04//2021 às 14h00min e terminará
em 29/04/2021, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 29/04/2021, às 14h01min. e terminará em 18/05/
2021, às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance
igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60%
da última avaliação, atualizada pelos índices adotados pelo TJSP, desde o laudo (2º leilão). Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal para participarem do leilão eletrônico, fornecendo todas as
informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira
etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que
não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto
a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição
da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o
leilão. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo
de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta da Christovão Gestão e Apoio Empresarial
Ltda., CNPJ 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, c/c 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC).
Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) PDG SPE 19 EMPREENDIMENT OS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ
13.077.780/0001-10 (em recuperação judicial), na pessoa de seu representante legal; a PROPRIETÁRIA:
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ
895.514.000-20; os TERCEIROS INTERESSADOS: GILBERTO ALEXANDRE DASILVA CPF 281.840.30819 e s/m VANESSA DE MELO PEREIRA, CPF 302.968.888-15, do CREDOR FIDUCIÁRIO: Citibank
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, CNPJ 33.868.597/0001-40 e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há
recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 04 de março de 2021.Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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Pandemia permanece em níveis
preocupantes, alerta Fiocruz
Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) promoveram a Semana Internacional de Agricultura Tropical (AgriTrop). Houve também uma homenagem ao ministro
Alysson Paolinelli, indicado para o Nobel da Paz 2021. É oportuno lembrar que o prêmio Nobel para Paz 2020 foi concedido
ao Programa Mundial de Alimentos, PMA, agência das Nações
Unidas, entre os motivos para a premiação, é a grande capacidade
de ação durante a pandemia do Sars-cov-2...
* O desperdício de alimentos é uma realidade ruim no mundo?
* Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares será na ONU?
* O que é Sistema Alimentar?

A pandemia deve permanecer
em níveis preocupantes ao longo
do mês de abril, segundo dados
do Boletim Extraordinário do
Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na quarta-feira (14).
Na Semana Epidemiológica
14 - período compreendido entre de 4 a 10 de abril - a tendência de alta de transmissão da covid-19 se manteve no país, segundo o boletim, com valores recordes no número de óbitos, atingindo uma média de 3.020 mortos
por dia, e aumento de novos casos, cerca de 70.200 casos diários. A análise aponta também
que a sobrecarga dos hospitais
continuou em níveis críticos.
A alta proporção de testes
com resultados positivos revela
que, durante esse período, o vírus permanece em circulação

intensa em todo o país. Segundo
os pesquisadores do observatório, o quadro epidemiológico
pode representar a desaceleração da pandemia, com a formação de um novo patamar, como
o ocorrido em meados de
2020, porém com números
muito mais elevados de casos
graves e óbitos.
Outro indicador estratégico, a taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) covid-19 para
adultos no Sistema Único de
Saúde (SUS) se manteve predominantemente estável e muito elevada. Destacam-se a saída
do Maranhão (78%) da zona de
alerta crítico para a zona de
alerta intermediário e quedas
significativas do indicador no
Pará (87% para 82%), Amapá
(de 91% para 84%), Tocantins

(de 95% para 90%), Paraíba (de
77% para 70%) e São Paulo (de
91% para 86%).
Vacinação
O Boletim traz ainda um painel sobre a vacinação no Brasil. Do total das pessoas vacinadas (27.567.230) até o dia 10 de
abril, 30,2% completaram o esquema vacinal com duas doses e
69,8% receberam apenas a primeira dose do imunizante.
Para controlar a disseminação da pandemia e preservar vidas, os pesquisadores reforçam
que é fundamental que os municípios brasileiros, em especial
dentro das regiões metropolitanas, adotem medidas convergentes e sinérgicas.
“As medidas de restrição de
mobilidade e de algumas atividades econômicas, adotadas nas

últimas semanas por diversas
prefeituras e estados, estão produzindo êxitos localizados e podem resultar na redução dos casos graves da doença nas próximas semanas. No entanto, ainda
não tiveram impacto sobre o número de óbitos e no alívio das
demandas hospitalares. A flexibilização de medidas restritivas
pode ter como consequência a
aceleração do ritmo de transmissão e, portanto, de casos graves
de Covid-19 nas próximas semanas”, alertaram os pesquisadores
da Fiocruz.
Nesta semana, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, fez
um apelo para que pessoas imunizadas com a primeira dose respeitem as orientações e tomem
a segunda dose no prazo estabelecido pelas autoridades de saúde. (Agencia Brasil)

Trabalhador terá dez dias para
contestar auxílio emergencial negado
Em setembro próximo vai acontecer na ONU a Cúpula Mundial dos Sistemas Alimentares, assunto referente as atividades
envolvidas na produção, processamento, transporte e consumo
de alimentos no mundo. Estas reuniões tratarão especialmente
de ações em direção a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O objetivo destas reuniões será também aumentar a concientização e elevar a discussão pública sobre o assunto. Enquanto
isso aqui no Brasil, na Agritrop a divulgação do modelo brasileiro de Agricultura Tropical Sustentável desenvolvido ao longo das
últimas cinco décadas, que transformou o Brasil de país importador de alimentos, na década de 1970, para um dos maiores
players do agronegócio mundial. Tratou-se de aumento de produtividade, geração de emprego e renda, com melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais e preservação do meio ambiente. O
Brasil está sendo questionado no exterior e pelo que parece, toda
a questão é economica. É como aquele sujeito simples, humilde
e que não dá importância ao dinheiro e; de repente começa a dar.
Então tudo muda, a sofisticação tomou o lugar da simplicidade.
Agora o assunto é nada mais nada menos que; econômico; e economia, do pequeno ao grande.
- Por hoje é isso. Paz, saúde, fim da pandemia e, até a próxima com uma palavra Brasiliana.

ANS: planos devem
autorizar RT-PCR de
forma imediata
As solicitações médicas de
exame RT-PCR, para diagnóstico de covid-19, que atendam às
condições da cobertura obrigatória devem ser autorizadas de
forma imediata pelas operadoras
de planos de saúde. A determinação é da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), que
informou na quarta-feira (14)
que, desde 1° de abril, começou
a vigorar a alteração da Diretriz
de Utilização (DUT). O objetivo é agilizar a realização dos
exames.
Antes da mudança, os planos
de saúde podiam demorar até
três dias úteis para garantir o
atendimento ao pedido de exame, que é considerado o mais
eficaz para confirmar de infecção pelo novo coronavírus. A
cobertura do exame é obrigatória nos casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave (SRAG).
A síndrome gripal é caracterizada quando uma pessoa tem ao
menos dois dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.
Para crianças, também é considerado um sintoma de síndrome gripal a obstrução nasal, na
ausência de outro sinal mais específico. Já para os idosos, sintomas como síncope, confusão
mental, sonolência excessiva,
irritabilidade e perda de apetite
também devem ser considerados. O idoso com suspeita de
covid-19 também pode estar
sem febre e apresentar diarreia.
O critério que caracteriza a
evolução da síndrome gripal para
síndrome respiratória aguda grave prevê que a pessoa apresente
um dos seguintes sintomas:
dispneia/desconforto respiratório, pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio me-

nor que 95% em ar ambiente ou
coloração azulada dos lábios ou
do rosto (cianose). Crianças
com SRAG podem apresentar
ainda batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal
(retração da musculatura entre
as costelas durante a inspiração), desidratação e falta de apetite.
Os planos de saúde também
são obrigados a cobrir testes
sorológicos, que detectam a presença de anticorpos, com solicitação médica. Nesse caso, os
grupos cobertos são os que
apresentaram síndrome gripal ou
SRAG e já tenham passado do
oitavo dia dos sintomas, e crianças e adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pósinfecção pelo SARS-CoV-2.
Não está obrigatoriamente
coberto para realizar teste sorológico quem: testou positivo em
um RT-PCR para SARS-CoV-2;
já tenha testado positivo em outro teste sorológico; testou negativo em outro teste sorológico há menos de uma semana,
desde que não seja menor com
suspeita de síndrome multissistêmica; tenha feito testes rápidos;
recebeu a prescrição do teste para
rastreamento para retorno ao trabalho, pré-operatório, controle
de cura ou contato próximo/domiciliar com caso confirmado;
esteja em busca de verificação de
imunidade pós-vacinal.
Outros seis exames que ajudam no diagnóstico da covid-19
também têm cobertura obrigatória prevista pela ANS: Dímero D
(dosagem); Procalcitonina (dosagem); Pesquisa rápida para Influenza A e B e PCR em tempo
real para os vírus Influenza A e
B; Pesquisa rápida para Vírus
Sincicial Respiratório e PCR em
tempo real para Vírus Sincicial
Respiratório. (Agencia Brasil)

Os trabalhadores que tentam
ser incluídos na nova rodada do
auxílio emergencial devem estar atentos. Segundo o Ministério da Cidadania, a Dataprev, estatal responsável pelas informações cadastradas no programa,
continua a processar as bases
de dados. Assim que novas listas de beneficiários forem divulgadas, o cidadão terá dez
dias para contestar benefícios
negados ou com valor menor
que o previsto.
A consulta deve ser feita diariamente na página desenvolvida pela Dataprev dentro do site
do Ministério da Cidadania. O
trabalhador deverá digitar nome
completo, nome da mãe, CPF,
data de nascimento e conferir se

um novo lote de beneficiários
foi liberado.
Só está elegível para receber
a nova rodada do auxílio emergencial quem recebia o auxílio
de R$ 600 ou a extensão de R$
300 em dezembro do ano passado e cumpre os critérios de elegibilidade da medida provisória
que instituiu a nova fase do programa. Caso o benefício não tenha sido liberado ou tenha sido
liberado em valor abaixo do previsto, o trabalhador poderá fazer
a contestação.
Nesta rodada, o auxílio
emergencial varia de R$ 150 a
R$ 375, dependendo da situação do beneficiário. Diferentemente do ano passado, em
que até duas pessoas da mes-

ma família recebiam as parcelas, agora apenas um membro
receberá o benefício.
Novos lotes
O lote mais recente do auxílio emergencial, que incluiu 236
mil pessoas, foi liberado pelo
Ministério da Cidadania na última segunda-feira (12). Quem
discordou do processamento de
dados poderá contestar o resultado até 22 de abril.
A contestação é feita no mesmo site da consulta, bastando ao
usuário clicar no botão “Solicitar contestação”. O próprio sistema só aceitará critérios passíveis de reavaliação, como informações erradas ou desatualizadas. Não será possível fazer um

novo pedido, porque a base de
dados usada é a de quem pediu o
auxílio emergencial até o início
de julho do ano passado.
Após o pedido de contestação, a Dataprev analisará as novas informações fornecidas
pelo trabalhador. Como a reavaliação não tem prazo, o beneficiário deverá acessar o
site diariamente.
A Agência Brasil elaborou
um guia de perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial.
Entre as dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios para receber o benefício, a
regularização do CPF e os critérios de desempate dentro da
mesma família para ter acesso ao
auxílio. (Agencia Brasil)

STF confirma decisão que determinou
a abertura de CPI da Pandemia
Por 10 votos a 1, o plenário
do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu na quarta-feira
(14) confirmar a decisão individual do ministro Luís Roberto
Barroso que determinou a abertura de comissão parlamentar de
inquérito (CPI) para investigar
supostas omissões no combate
à pandemia de covid-19.
A decisão de Barroso foi tomada na semana passada, a partir de um mandado de segurança

protocolado pelos senadores
Jorge Kajuru (GO) e Alessandro Vieira (SE), ambos do Cidadania. Os parlamentares alegaram suposta omissão do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ao não determinar a instalação da comissão, após a
obtenção do mínimo de assinaturas necessárias de parlamentares para criação da CPI.
Durante a sessão, Barroso
reafirmou seu voto e disse que

seguiu a Constituição e a jurisprudência da Corte. Segundo o
ministro, a instalação de uma
CPI deve ser automática se o
número mínimo de um terço de
assinaturas de parlamentares for
atingido.
“Nada há de criativo, original ou inusitado na decisão liminar, que concedi à luz da doutrina vigente no Brasil”, afirmou
Barroso.
O voto de Barroso foi segui-

do pela maioria dos ministros.
O ministro Marco Aurelio ficou
vencido na votação por razoes
processuais. Ele entendeu que
não caberia ao plenário referendar o mandado de segurança.
Na terça-feira (13), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de
criação da comissão e deu o primeiro passo obrigatório para dar
andamento ao processo de instalação da CPI. (Agencia Brasil)

SBP: violência mata mais de 103 mil
crianças e adolescentes no Brasil
Entre 2010 e 2020, pelo
menos 103.149 crianças e adolescentes com idades de até 19
anos morreram no Brasil, vítimas de agressão, segundo levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP). Acrescentou que, do total, cerca de 2 mil vítimas tinham
menos de 4 anos.
Apesar de os dados relativos
a 2020 ainda serem preliminares, a SBP informou que, segundo especialistas consultados, o
isolamento social, medida “essencial para conter a pandemia
do novo coronavírus”, resultou
em aumento da exposição das
crianças a uma “maior incidência de violência doméstica”, o

que, consequentemente, elevou
também os casos letais.
Segundo o presidente do
Departamento Científico de Segurança da SBP, Marco Gama, o
estresse causado pela pandemia
aumentou a probabilidade de as
crianças serem vítimas de violência, além de causar prejuízos
do ponto de vista da saúde física
e mental.
No entanto, disse ele, independentemente da pandemia, os
casos de violência contra crianças e adolescentes sempre existiram, principalmente em ambiente doméstico ou intrafamiliar. A SBP acrescenta que,
só em março de 2020, foi registrado, no Brasil, um aumen-

to de 17% no número de ligações notificando a violência contra a mulher.
“O caso do menino Henry ,
Henry Borel, cuja morte, no Rio
de Janeiro, é investigada tendo
como suspeitos o padrasto e a
mãe, não pode ser ignorado e
deve ser apurado com todo o rigor que a lei exige. Tal barbárie
deve alertar, ainda, para a existência de outras crianças e famílias que vivem dramas semelhantes”, alertou, por meio de nota,
a presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva.
A entidade acrescentou que
estudos científicos e a prática
dos profissionais que lidam com
a infância e a adolescência indi-

cam que tratamento humilhante,
castigos físicos e qualquer conduta que ameace ou ridicularize
a criança ou o adolescente,
quando não letais, podem ser
extremamente danosos à sua
formação de personalidade e
como indivíduos para a sociedade, bem como interferem
negativamente na construção
da sua potencialidade de lutar
pela vida e no seu equilíbrio
psicossocial. “Nascer e crescer em um ambiente sem violência é imprescindível para
que uma criança tenha a garantia de uma vida saudável, tanto
física quanto emocional”, conclui a presidente da entidade.
(Agencia Brasil)

Vendas de motocicletas caem 17%
no primeiro trimestre no país
As vendas de motocicletas
novas no país caíram 16,8% no
primeiro trimestre de 2021 em
comparação a igual período do
ano passado. Foram vendidas
205.444 unidades nos meses de
janeiro, fevereiro e março de
2021, ante 246.848 motocicletas licenciadas no mesmo período do ano passado. Os dados,
divulgados na quarta-feira (14),
são da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Em março, foram vendidas
62.262 motocicletas, alta de
8,5% na comparação com fevereiro, mas uma retração de

17,4% em relação ao mesmo
mês de 2020, quando foram licenciadas 75.372 unidades.
“O varejo sofreu as consequências da suspensão temporária
das operações de algumas fabricantes em janeiro e fevereiro.
Além disso, diversas empresas
associadas precisaram adequar
seus turnos em função do toque
de recolher do estado do Amazonas devido à pandemia. A recuperação da produção alcançada em março deve refletir positivamente nos resultados de
abril”, destacou o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian.
Já as vendas para o exterior
tiveram forte alta no primeiro

trimestre: as exportações totalizaram 13.165 unidades - aumento de 92,9% na comparação
com o mesmo período do ano
passado (6.825 motocicletas).
Os Estados Unidos foram o
principal destino, com 3.838
unidades, seguidos pela Argentina (3.104 unidades), e a Colômbia (1.616 unidades).
Em março, foram exportadas
6.355 motocicletas, 116,5% a
mais que o registrado em fevereiro (2.926 unidades) e 132,1%
superior ao mesmo mês do ano
passado (2.730 unidades).
De acordo com a Abraciclo,
a maior parte das motocicletas
exportadas é de alto valor agre-

gado como, por exemplo, modelos off-road.
Nos três primeiros meses do
ano, saíram das linhas de montagem
brasileiras 237.201 motocicletas, o
que corresponde a uma queda de
20,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram
produzidas 297.599 unidades.
Apesar do resultado ruim no
trimestre, o setor deu sinais de
recuperação em março, quando
foram produzidas 125.556 motocicletas, 116,4% superior ao
alcançado em fevereiro (58.014
motocicletas) e 22,1% maior na
comparação com o mesmo mês
do ano passado (102.865 unidades). (Agencia Brasil)

