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Nª 24.892 Preço banca: R$ 3,50

SP recebe matéria-prima para produzir
mais doses da vacina do Butantan

Mercado financeiro prevê
inflação em 4,92% neste ano
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Governo destinará até R$ 15 bi
para relançar BEm e Pronampe

www.jornalodiasp.com.br

O DIAJornal SP
TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021

Anvisa autoriza novo
ensaio clínico de vacina

contra covid-19
Página 2

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,55
Venda:       5,55

Turismo
Compra:   5,51
Venda:       5,70

Compra:   6,68
Venda:       6,68

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

16º C

Terça: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Neste final de semana
Eduardo Barrichello fez sua
estreia na Fórmula Regional
by Alpine no circuito de Ímo-
la, em evento conjunto com a
Fórmula 1.

O piloto apoiado pela
Toyota Gazoo Racing, XP In-
vestimentos e ALE Combustí-

Dudu Barrichello estreia
no automobilismo europeu
 em “experiência incrível”

em Ímola
veis completou as duas
corridas válidas pela pri-
meira etapa certame em um
grid de 32 carros.

A primeira prova foi de
adaptação e Dudu finalizou
a corrida em vigésimo lugar
geral e oitavo entre os estre-
antes.                        Página 8

O Rip Curl Narrabeen Clas-
sic apresentado pela Corona de-
finiu as quartas de final na segun-
da-feira e três surfistas da sele-
ção brasileira seguem na dispu-
ta dos títulos da terceira etapa
do World Surf League Cham-
pionship Tour 2021, o bicam-
peão mundial Gabriel Medina,
Yago Dora e Tatiana Weston-
Webb. Os dois bateram todos os

Gabriel Medina assume a
liderança no ranking da World

Surf League na Austrália

O aéreo nota 9 de Gabriel Medina

recordes com seus aéreos
nas ondas de Narrabeen e
Medina assumiu a liderança
no ranking 2021, com a ines-
perada derrota de Italo Fer-
reira nas oitavas de final. A
primeira chamada para as
quartas de final será as 6h45
da terça-feira em Sidney,
17h45 da segunda-feira no
Brasil.                         Página 8
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Verstappen brilha e dá o
troco em Hamilton na Itália

Com um desempenho impe-
cável, Max Verstappen, da Red
Bull, superou a frustração do pri-
meiro GP do ano, no Bahrein, e
conseguiu dar o troco em Lewis
Hamilton, da Mercedes, no do-
mingo, 18, ao vencer o GP da
Emilia Romagna de Fórmula 1,
no circuito de Imola, na Itália.

Mesmo largando do tercei-
ro lugar no grid, Max foi arroja-
do e ultrapassou seu companhei-
ro de equipe, Sergio Pérez, e o
pole Lewis Hamilton para assu-
mir a liderança da prova, posição
que manteve sem grandes sustos
até a bandeirada final.    Página 8

Quartararo vence pela
segunda vez e lidera tabela

de classificação
Grandes Prêmios, um com
Viñales e dois com Quartararo.
Com as duas vitórias, o piloto
francês demonstrou estar mais
maduro para alcançar o título,
mas a corrida de Portugal mos-
trou que a temporada será bas-
tante equilibrada. O vitorioso afir-
mou: “Honestamente, a Yamaha
deu um grande passo em relação
ao ano passado e mentalmente me
sinto muito mais forte”. Em se-
gundo chegou Peco Bagnaia com
a Ducati. O italiano foi o mais rá-
pido no sábado, mas teve sua pole
cancelada devido a uma bandeira
amarela durante sua volta rápida
fazendo o piloto largar da 12ª
posição.                          Página 8

Ate  agora um campeonato bastante disputado

A Yamaha demonstrou que
está muito forte para a tempo-

rada 2021. Até o momento, ga-
nhou todos os três primeiros
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Sistema de
saúde da

Índia entra
em colapso

sob covid-19
A região da capital indiana

de Nova Delhi determinou lo-
ckdown de seis dias na segun-
da-feira (19), já que os casos
diários de covid-19 atingiram
novo recorde nacional e o sis-
tema de saúde entrou em co-
lapso sob o número de novas
infecções.

Os hospitais da Índia estão
sofrendo com a falta de leitos,
oxigênio e remédios essenci-
ais, agora que as infecções pas-
saram da marca de 15 milhões,
número inferior apenas ao dos
Estados Unidos.

“O sistema de saúde de
Nova Delhi é incapaz de re-
ceber mais pacientes em
grande quantidade”, disse o
ministro-chefe, Arvind Ke-
jriwal, em entrevista coleti-
va virtual hoje.          Página 3

Em greve
de fome,

opositor russo
Navalny será
transferido
a hospital

Médicos russos decidiram
transferir Alexei Navalny, prin-
cipal líder de oposição da Rús-
sia, a um hospital. A informa-
ção foi dada pela autoridade
prisional do país na segunda-
feira (19), 20 dias depois de
Navalny ter iniciado uma gre-
ve de fome que provocou aler-
tas internacionais sobre con-
sequências caso ele morra en-
carcerado.

Aliados do opositor, que
não têm contato com ele des-
de a semana passada, disseram
que estão preparados para más
notícias sobre sua saúde e pla-
nejam manifestações nacio-
nais em massa no fim desta
semana.                       Página 3

O governo pretende destinar
até R$ 15 bilhões para ajudar
micro e pequenas empresas afe-
tadas pela retomada da
pandemia de covid-19, anun-
ciou o Ministério da Economia.
A pasta aguarda a aprovação de
projeto que flexibiliza a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2021.  Dos R$ 15 bilhões,
R$ 10 bilhões iriam para o Be-
nefício Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda
(BEm), que complementa a ren-
da de empregados de empresas
que reduzem jornadas ou sus-
pendem contratos de trabalho
em função da pandemia. Os R$
5 bilhões restantes iriam para o
Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe),
que financia pequenos negóci-

os com juros baixos e regras
simplificadas.

O projeto que altera a
LDO de 2021 retira um dis-
positivo que obrigaria o go-
verno a compensar os dois
programas temporários com
corte de despesas em outras
áreas ou com aumento de tri-
butos e de outras fontes de
receita.

As medidas de ajuda aos
negócios de menor porte têm
sido uma das reivindicações
dos setores mais atingidos pela
segunda onda da pandemia de
covid-19. Segundo pesquisa da
Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasel), 91%
das empresas do segmento não
conseguiram pagar integral-
mente as folhas salariais em
abril. (Agencia Brasil)

Página 3
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A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) in-
formou  na segunda-feira (19)
que aprovou, na última sexta-
feira (16),  um novo ensaio

clínico de vacina contra a
covid-19.

A vacina candidata terá
duas doses com intervalo de
22 dias entre elas. O desen-

volvimento clínico está sen-
do patrocinado pela empre-
sa Sichuan Clover Biophar-
maceuticals, sediada na Chi-
na.                                Página 12

SP anuncia vacinação de
trabalhadores do Metrô

e da CPTM

CFM diz no Senado que não
aprova tratamento precoce

contra covid-19
Durante audiência pública

da Comissão Temporária da
Covid-19 do Senado na manhã
de segunda-feira (19), o vice-
presidente do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), Doni-
zette Giamberardino Filho, es-

clareceu que “o Conselho Fe-
deral de Medicina não reco-
menda e não aprova tratamen-
to precoce e não aprova tam-
bém nenhum tratamento do
tipo protocolos populacionais
contra a covid-19”.   Página 12

Dólar fecha no menor nível
em um mês após acordo

sobre Orçamento
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O Governador João Doria, o
Secretário da Saúde, Jean Gorin-
chteyn, e o Presidente do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas,
acompanharam na segunda-feira
(19) a chegada de mais um lote
de 3 mil litros Insumo Farma-
cêutico Ativo (IFA), suficientes
para a produção local de 5 mi-
lhões de doses da vacina do Bu-
tantan contra o novo coronaví-
rus. A carga desembarcou no Ae-
roporto Internacional de Guaru-
lhos por volta de 6h.

 “Estamos recebendo mais 3
mil litros dos insumos da vacina
do Butantan que vieram de Pe-

quim, na China, que serão trans-
formados em 5 milhões de do-
ses da vacina. Com isso vamos
chegar a 46,4 milhões de doses
da vacina. É São Paulo, é o Bu-
tantan ajudando a vacinar o Bra-
sil”, disse João Doria.

O lote enviado pela biofar-
macêutica Sinovac, parceira inter-
nacional do Butantan e do Gover-
no do Estado no desenvolvimento
do imunizante chegou em um voo
da companhia aérea Turkish Airli-
nes que saiu de Pequim na sexta
(16), fez escala em Istambul e em
Dakar, até chegar em São Paulo na
manhã desta segunda (19).

A matéria-prima recebida
nesta segunda-feira passará pe-
los processos de envase, rotula-
gem, embalagem e por um rígi-
do processo controle de quali-
dade antes de serem disponibi-
lizadas para a população por in-
termédio do Programa Nacional
de Imunizações do, coordenado
pelo Ministério da Saúde.

Em março o Butantan rece-
beu uma remessa de 8,2 mil li-
tros de IFA (Insumo Farmacêu-
tico Ativo), correspondente a
cerca de 14 milhões de doses.
Outros 11 mil litros de insumos
chegaram ao país em fevereiro.

No final de 2020 o Butantan já
havia recebido IFA que rendeu
3,8 milhões de vacinas.

Na última semana o Butan-
tan chegou a marca de 40,7 mi-
lhões de doses entregues ao
PNI. Somente em abril foram
4,5 milhões. O total de envios
corresponde a 88,4% das 46
milhões de doses previstas até
30 de abril no primeiro contra-
to do Instituto Butantan com o
Ministério da Saúde. Em março
foram disponibilizadas 22,7 mi-
lhões de doses. Em fevereiro,
4,85 milhões e, em janeiro, 8,7
milhões de unidades.

Serviços digitais representam quase
75% das solicitações do Poupatempo
Há cerca de um ano, quando

a pandemia da Covid-19 chegou
ao Brasil, o Poupatempo acele-
rou o processo de transforma-
ção digital e ampliou a quanti-
dade de serviços disponíveis pe-
los canais eletrônicos – portal
www.poupatempo.sp.gov.br e
aplicativo Poupatempo Digital.
Desde março de 2020, o progra-
ma realizou 13,3 milhões de
atendimentos, sendo 9,7 milhões
por meio dos canais digitais, o
que representa quase 75% da
demanda total.

Das 131 opções online dis-
poníveis, as mais solicitadas são
as relacionadas ao Detran.SP,
como pesquisa de pontuação (2,1
milhões de acessos), solicitação
de renovação da CNH (1,9 mi-
lhão), Licenciamento de veículos
(1,7 milhão), entre outros.

O serviço digital mais recen-
te no app Poupatempo Digital é

o de Adesão ao Sistema de No-
tificação Eletrônica (SNE). A
funcionalidade permite ao mo-
torista acessar as notificações
de multas aplicadas pelo
Detran.SP de maneira online,
além de oferecer a possibilida-
de de obter até 40% de descon-
to no valor das infrações de trân-
sito aos condutores que aderirem
à novidade, que faz parte das re-
centes alterações no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).

A ferramenta possibilita ain-
da ao motorista acompanhar e
realizar o pagamento antecipado
da multa pela internet, além de
disponibilizar campo para defe-
sa prévia e recurso das infrações.
Para realizar a adesão, basta bai-
xar o aplicativo Poupatempo
Digital, escolher a opção ‘Infra-
ções e multas de trânsito’, cli-
car em ‘SNE – Sistema de Noti-
ficação Eletrônica’ e seguir os

passos seguintes, conforme ori-
entação do app.

 As plataformas do Poupa-
tempo também oferecem atendi-
mentos de outros órgãos, secre-
tarias e instituições públicas,
como o serviço de emissão do
Atestado de Antecedentes Crimi-
nais, consulta de IPVA, Carteira
de Trabalho, seguro-desemprego
e consulta de situação eleitoral,
consulta de boletim escolar, pré-
cadastro para vacinação contra a
Covid-19, e muitos outros.

“O trabalho do programa está
focado em aprimorar cada vez
mais as opções eletrônicas e
atender as necessidades do cida-
dão. Com a nova realidade im-
posta pela pandemia, diversos
serviços que antes necessitavam
da presença no posto foram mi-
grados para o digital, oferecen-
do qualidade, rapidez e seguran-
ça ao usuário, que pode fazer

tudo sem sair de casa, na palma
da mão ou pela tela do computa-
dor”, afirma o diretor da Pro-
desp – empresa que administra
o Poupatempo em todo o Esta-
do – Murilo Macedo.

Importante reforçar que, nes-
te momento, as 82 unidades do
Poupatempo estão temporaria-
mente fechadas devido à Fase Ver-
melha do Plano São Paulo. Com
a suspensão dos atendimentos
presenciais, além das opções ele-
trônicas, o programa também
oferece, mediante agendamento,
retirada de documentos já pron-
tos e solicitações de serviços
emergenciais, que podem ser
feitas pelo Fale Conosco.

Para facilitar cada vez mais
a vida do cidadão, o Poupatem-
po disponibiliza no portal víde-
os tutoriais e cartilhas digitais
com o passo a passo para reali-
zação dos principais serviços.

São Paulo é o estado com mais
vacinas aplicadas contra a COVID-19

São Paulo é o estado brasi-
leiro que mais vacinou contra a
COVID-19, segundo levanta-
mento feito pelo consórcio de
veículos de imprensa com dados
coletados com as secretarias
estaduais de Saúde. Na noite de
sábado (17), a eficiência atingiu
88,42% de doses aplicadas em
relação ao número de vacinas
recebidas pelo estado dentro do
PNI (Plano Nacional de Imuni-
zações) do Ministério da Saúde.

Na prática, isso quer dizer
que de cada 100 doses distribu-

ídas no Estado, quase 90 foram
aplicadas. A distribuição de lotes
da vacina contra a COVID-19
pelo Ministério da Saúde obede-
ce ao critério de proporcionali-
dade da população de cada esta-
do. De acordo com o último le-
vantamento divulgado, São Pau-
lo aplicou 9.083.607 vacinas.

O alto percentual registrado
pelo Estado de São Paulo é con-
sequência da logística montada
para a distribuição das vacinas
disponíveis, com envio de re-
messas semanais pela Secreta-

ria de Estado da Saúde para todas
as regiões do estado. Trata-se de
um criterioso planejamento exe-
cutado pelo PEI (Plano Estadual
de Imunização), criado para ga-
rantir que os cidadãos paulistas
sejam imunizados com agilidade
devido o recrudescimento da pan-
demia do novo coronavírus.

Outra ferramenta que contri-
buiu para o sucesso desse traba-
lho foi a criação do site do Va-
cina Já (www.vacinaja.sp.gov.br),
que contribuiu com a celerida-
de do pré-cadastro da vacina con-

tra a COVID-19, evitando filas
nos locais de imunização.

Recorde de vacinas
Outro ponto a se considerar

é que o Estado de São Paulo re-
gistrou o maior número de do-
ses aplicadas em 24 horas na
sexta-feira (16), com 299.559
imunizações. Segundo o con-
sórcio de veículos de imprensa,
São Paulo tem hoje 13,13% de
sua população imunizada com a
primeira dose e 6,49% com a
segunda dose.

Prorrogado prazo para inscrições
na Sciencetec

A Escola Técnica Estadual
(Etec) Lauro Gomes ampliou
para até o dia 20 de abril o prazo
de inscrição de projetos para a
1ª Feira Científica STEAM, a
Sciencetec 2021. Podem parti-
cipar professores e estudantes de
escolas públicas e particulares da
região do ABC, que estejam no
nono ano do Ensino Fundamen-
tal ou cursando o Ensino Médio
e Técnico, com trabalhos basea-
dos na metodologia STEAM &
English. Os selecionados apre-
sentarão suas propostas durante
o evento online que será realiza-
do entre os dias 10 e 14 de maio.

Apresentados por grupos de
até três alunos e um ou dois pro-
fessores, os projetos devem ser
elaborados usando a metodologia
STEAM & English, que consiste

em um estudo desenvolvido utili-
zando as disciplinas de Ciência,
Tecnologia, Engenharia, Artes e
Matemática, com o Inglês.

Os docentes interessados
em participar da Feira devem
submeter um artigo de boas prá-
ticas, com relatos de sala de aula,
para serem usados como tema
de debate entre os educadores.
Já os estudantes precisam apre-
sentar um resumo do trabalho
sugerido. Os selecionados deve-
rão enviar até o dia 7 de maio o
artigo científico completo, sen-
do este de montagem, informa-
tivo ou investigatório.

Alunos que tiverem seus ar-
tigos selecionados serão avalia-
dos em apresentações, durante a
semana do evento, em salas pri-
vadas pelo aplicativo Teams. Os

trabalhos premiados serão publi-
cados na Revista Sciencetec.

Também é possível participar
da Feira como ouvinte. Além das
apresentações dos trabalhos, a pro-
gramação do evento inclui 23 pa-
lestras e 4 mesas-redondas, todas
com certificação de uma hora.

Mais informações, o edital
completo para submissão dos
projetos e orientações para a
inscrição de alunos e professo-
res, estão disponíveis no site da
Sciencetec 2021.

Sobre o evento
A feira terá sete categorias:

Artes Visuais, Ciências Humanas
e Ciências Sociais, Ciências Bi-
ológicas e Saúde, Ciências Exa-
tas e da Terra, Ciências Agrárias
e Ambientais, Ciências Aplica-

das e Engenharia, Relatos de
Boas Práticas na Sala de Aula –
Professores.

A Sciencetec conta com o
apoio da Embaixada e Consula-
do Americano; Laboratório de
Sistemas Integráveis Tecnológi-
co (LSI-TEC); Universidade
Municipal de São Caetano do
Sul (USCS); Instituto Mauá de
Tecnologia (IMT); Faculdade
STRONG ESAGS; Fatec São
Bernardo do Campo; Fatec Dia-
dema; Universidade São Judas;
Universidade Federal do ABC
(Ufabc); Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Pau-
lo (USP), Metodista e Canal
EnsiNANO, na organização do
evento. As inscrições podem ser
feitas pelo site: https://
www.even3.com.br/sciencetec/.

Para ajudar a aumentar o
estoque dos serviços de hemo-
terapia, o Metrô de São Paulo
e a Associação Brasileira de
Hematologia, Hemoterapia e
Terapia Celular (ABHH) se
unem para estimular a doação
de sangue, divulgando nas es-
tações a campanha “Eu sou
Doador de Sangue”, entre os
dias 19 e 23 de abril.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, cada doação de
sangue tem potencial para sal-
var a vida de até 4 pessoas. Por

Campanha no Metrô
incentiva a doação de sangue

isso, serão afixados cartazes
explicat ivos e transmitidas vi-
nhetas nos monitores de publi-
cidade das estações das linhas 1-
Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-
Prata, visando incentivar os pas-
sageiros a praticarem a doação.

Serviço
Campanha: “Eu sou Doa-

dor de Sangue”
Local: Todas estações das

linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Ver-
melha e 15-Prata

Período: De 19 a 23/04

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Vereadores e vereadoras da bancada cristã protestante po-

dem repetir os apoios à reeleição de Bolsonaro 2022, uma
vez que tanto as lideranças como os pastores das suas igre-
jas desejam um evangélico não só pro Supremo, mas tam-
bém pra ser seu vice ...

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Quanto mais o católico Bruno Covas (PSDB) sofre com tra-

tamentos pela cura do câncer - agora também no fígado e nos
ossos - mais seu coração se volta pra DEUS e pro Cristo Jesus.
Na luta, seu vice Ricardo Nunes (MDB), católico que virou seu
irmão de fé ...

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Pra deputada Marta Costa, pra sua irmã - a vereadora em São

Paulo Rute Costa - e pro seu irmão deputado federal Paulo Frei-
re (PL),  todos da Assembleia de Deus (Ministério Belém), uma
reeleição de Bolsonaro 2022 passa pelos votos dos cristãos evan-
gélicos ...

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Caso o comunicador João Doria (PSDB liberal de centro)

consiga vacinar todo o Estado e ainda ajudar na vacinação dos
demais Estados, ainda assim pode ser atacado tanto por protes-
tantes (evangélicos) como por católicos - como ele foi - na CPI
Covid 19 ...

.
CONGRESSO  (BRASIL)
CPI da pandemia do mutante Corona vírus (Covid 19) será

mais um cenário da luta política entre católicos e evangélicos.
Se prevalecer a Verdade Divina - pode pegar desde os ex-minis-
tros (Saúde) até governadores e prefeitos - sejam católicos ou
evangélicos ...

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Jair Bolsonaro vai usar - ainda mais - o slogan “DEUS Aci-

ma de Todos” na campanha pela reeleição 2022 como forma
de manter ou ampliar os votos de protestantes e católicos,
embora tenha mudado do catolicismo pro protestantismo cris-
tão (evangélico) ...

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Caso a reforma política pra 2022 passe pelo que pensa a de-

putada federal (SP) Renata Abreu (Podemos ex-PTN), os parti-
dos elegerão - via Distritão - seus mais votados. O Republicanos
(ex-PRB) vai priorizar seus principais pastores e bispos da Igreja
Universal ...

.
HISTÓRIAS
Se DEUS não fosse quem É e o Cristo Jesus também não, os

católicos que foram ver e ouvir presencialmente o Papa Bergo-
glio no Vaticano estariam fritos. Muitos dos fiéis desrespeita-
ram o distanciamento e não usaram máscaras pra se protegerem
da Covid 19 ...

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

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet desde 1996, o site  cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência da liberdade possível. Twitter  @CesarNetoReal  ...  Email
cesar@cesarneto.com

SP anuncia vacinação de
trabalhadores do Metrô e da CPTM

Operadores do Metrô e da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) de
São Paulo vão ser vacinados
contra a covid-19 a partir do
dia 11 de maio. Essa priorida-
de na vacinação é uma reivin-
dicação dos funcionários do
transporte público do estado
de São Paulo, que planejavam
fazer uma paralisação nesta
terça-feira, (20) para cobrar o
governo para que fossem in-
cluídos na campanha estadual
de vacinação. A paralisação tem
sido chamada de greve sanitária.

Segundo a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos, se-
rão vacinados 9,5 mil trabalha-
dores do transporte sob trilhos
e que estão em contato direto
com os usuários. Por meio de
um vídeo dirigido aos trabalha-
dores, o secretário da pasta, Ale-
xandre Baldy, confirmou a inclu-
são desses trabalhadores na cam-
panha de vacinação do estado
contra a covid-19.

Serão vacinados inicialmen-
te todos os operadores de trens,
independentemente da idade.
Serão também incluídos os fun-

cionários do setor de operações
com idade superior a 47 anos e
os funcionários da área de ma-
nutenção, seguranças e trabalha-
dores da limpeza e da bilheteria
com idade superior a 47 anos.

Vacinação
A campanha de vacinação

contra a covid-19 teve início no
dia 17 de janeiro em São Paulo,
com a aplicação de doses em
profissionais da área da saúde,
indígenas e quilombolas. No dia
8 de fevereiro, as doses come-
çaram a ser aplicadas em idosos.

Essa vacinação ocorre de forma
gradual e decrescente: o gover-
no anunciou para o dia 21 de
abril o início de vacinação para
idosos entre 65 e 66 anos.

O estado também começou
a vacinar profissionais da área de
segurança e da educação. Na pri-
meira semana de abril teve iní-
cio a vacinação de agentes de
segurança pública e, no dia 12 de
abril, começou a vacinação de
professores e outros profissio-
nais da área da educação com
idade acima de 47 anos. (Agên-
cia Brasil)



Mercado financeiro prevê
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Sistema de saúde da Índia
entra em colapso sob covid-19

A região da capital indiana de Nova Delhi determinou lockdo-
wn de seis dias na segunda-feira (19), já que os casos diários de
covid-19 atingiram novo recorde nacional e o sistema de saúde
entrou em colapso sob o número de novas infecções.

Os hospitais da Índia estão sofrendo com a falta de leitos,
oxigênio e remédios essenciais, agora que as infecções passa-
ram da marca de 15 milhões, número inferior apenas ao dos Es-
tados Unidos.

“O sistema de saúde de Nova Delhi é incapaz de receber mais
pacientes em grande quantidade”, disse o ministro-chefe, Arvind
Kejriwal, em entrevista coletiva virtual hoje.

“Se um lockdown não for implantado agora, a situação ficará
fora de controle.”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, cance-
lou uma viagem planejada à Índia na semana que vem por causa
do novo coronavírus, informou seu gabinete.

Menos de 100 leitos de tratamento intensivo estavam dispo-
níveis na cidade de Nova Delhi, que tem mais de 20 milhões de
habitantes, disse Kejriwal nesse domingo, e as redes sociais
transbordavam de queixas.

O número diário de casos de covid-19 na Índia atingiu hoje
273.810, e as mortes chegaram a um recorde de 1.619.

A capital indiana, que entrou em lockdown  na noite de se-
gunda-feira, se soma a cerca de 13 estados de todo o país que
decidiram impor restrições, toques de recolher ou lockdowns
em suas cidades, incluindo Maharashtra, o estado indiano mais
rico, e Gujarat, terra natal do premiê Narendra Modi. A cidade
industrial de Ahmedabad também enfrenta escassez de leitos.

Aumentam as críticas à maneira como o governo Modi lida
com a segunda onda da pandemia na Índia, já que festivais religi-
osos e comícios políticos estão reunindo milhares de pessoas.

Líderes como o ministro do Interior, Amit Shah, realizaram
novos eventos itinerantes e reuniões públicas na segunda-feira.

Na noite dedomingo, o pólo financeiro de Hong Kong anun-
ciou que suspenderá voos da Índia, do Paquistão e das Filipinas
por duas semanas a partir desta terça-feira.

Até agora, a Índia havia administrado quase 123,9 milhões de
doses de vacina, a maior quantidade depois dos EUA e da China,
mas está muito atrás na vacinação per capita. (Agencia Brasil)

Em greve de fome, opositor
russo Navalny será

transferido a hospital
Médicos russos decidiram transferir Alexei Navalny, princi-

pal líder de oposição da Rússia, a um hospital. A informação foi
dada pela autoridade prisional do país na segunda-feira (19), 20
dias depois de Navalny ter iniciado uma greve de fome que pro-
vocou alertas internacionais sobre consequências caso ele mor-
ra encarcerado.

Aliados do opositor, que não têm contato com ele desde a
semana passada, disseram que estão preparados para más notíci-
as sobre sua saúde e planejam manifestações nacionais em mas-
sa no fim desta semana.

O caso de Navalny isola Moscou ainda mais, depois que o
governo dos Estados Unidos adotou sanções econômicas mais
duras contra a Rússia e a República Tcheca.

O serviço penitenciário russo informou, em comunicado, a
decisão de transferir Navalny, de 44 anos, a um hospital prisio-
nal regional, mas não deixou claro se a transferência já ocorreu.
Acrescentou que seu estado é “satisfatório” e que ele consentiu
em receber uma “terapia de vitaminas”.

Ivan Zhdanov, chefe da Fundação Anticorrupção de Navalny,
classificou a ação como “uma transferência para a mesma colô-
nia de tortura, só que com um hospital maior, para onde eles
levam pessoas gravemente doentes”.

“Então só se pode entender que a situação de Navalny piorou,
e piorou de tal maneira que até o torturador o admite”, disse
Zhdanov no Twitter.

Navalny, ativista anticorrupção que conquistou fama com ví-
deos viralizados que catalogam a riqueza acumulada por autori-
dades russas de alto escalão, que ele rotula de “trapaceiros e la-
drões”, está cumprindo pena de dois anos e meio por acusações
antigas de apropriação indevida que ele chama de fabricadas.

Ele foi preso ao voltar à Rússia em janeiro, depois de se re-
cuperar na Alemanha do que autoridades daquele país disseram
ter sido um envenenamento com um agente nervoso russo proi-
bido, o que ele e governos ocidentais qualificaram como tentati-
va de assassinato. O Kremlin nega qualquer culpa.

Navalny entrou em greve de fome no dia 31 de março para
protestar contra o que ele disse ser uma recusa das autoridades
prisionais de lhe proporcionar tratamento para dores na perna e
nas costas. A Rússia diz que ele é bem tratado e que exagera suas
doenças para chamar atenção. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), neste ano, subiu de
4,85% para 4,92%. Esse foi o
segundo aumento consecutivo
na estimativa que consta do bo-
letim Focus, pesquisa divulgada
semanalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), com a projeção para
os principais indicadores econô-
micos.

Para 2022, a estimativa de
inflação subiu de 3,53% para
3,60%. Tanto para 2023 como
para 2024 a previsão é 3,25%,
mantida há várias semanas.

A projeção para 2021 está
acima do centro da meta de in-
flação que deve ser perseguida
pelo BC, mas permanece dentro
do limite de tolerância. A meta,

definida pelo Conselho Mone-
tário Nacional, é de 3,75% para
este ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em 2,75%
ao ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro,
a expectativa é que a Selic encer-
re 2021 em 5,25% ao ano. Para
o fim de 2022, a estimativa é que
a taxa básica chegue a 6% ao ano.
E para o fim de 2023 e 2024, a

previsão é 6,5% ao ano e 6,13%
ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, o objetivo
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econô-
mica.

Além da taxa Selic, os ban-
cos consideram outros fatores
na hora de definir os juros co-
brados dos consumidores, como
risco de inadimplência, lucro e
despesas administrativas.

PIB e câmbio
As instituições financeiras

consultadas pelo BC ajustaram
a projeção para o crescimento da
economia brasileira este ano de
3,08% para 3,04%. Para o próxi-
mo ano, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país - é de crescimen-
to de 2,34% (contra 2,33%, na
semana passada). Para 2023 e
2024, o mercado financeiro pro-
jeta expansão do PIB de 2,5%.

A expectativa para a cotação
do dólar subiu de R$ 5,37 para
R$ 5,40 ao final deste ano. Para
o fim de 2022, a previsão é que
a moeda americana fique em R$
5,26. Na semana passada, a pre-
visão para o próximo ano era R$
5,25. (Agencia Brasil)

A atividade econômica regis-
trou crescimento, em fevereiro,
pelo décimo mês consecutivo. É
o que mostra o Índice de Ativi-
dade Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br), divulgado  na se-
gunda-feira (19) pelo Banco
Central (BC).

Em fevereiro,  o índice
apresentou alta de 1,7% na
comparação com janeiro, se-
gundo dados dessazonalizados
(ajustados para o período).
Em relação a fevereiro de
2020, a expansão ficou em
0,98% (sem ajustes).

No primeiro bimestre com-
parado ao mesmo período de
2019, foi registrado crescimen-
to de 0,23%. Em 12 meses ter-
minados em fevereiro de 2021,

Atividade econômica
cresce 1,7% em

fevereiro, diz BC
houve retração de 4,02%.

O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços e
agropecuária, além do volume de
impostos.

Mas o indicador oficial, com
metodologia diferente do IBC-
Br, é o Produto Interno Bruto
(PIB) - a soma de todas as rique-
zas produzidas pelo país, calcu-
lado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
e divulgado trimestralmente.
(Agencia Brasil)

Auxílio emergencial é pago
a beneficiários do

Bolsa Família com NIS 2
Os beneficiários do Bolsa

Família com Número de Inscri-
ção Social (NIS) terminado em
2 receberam na segunda-feira
(19) a primeira parcela do auxí-
lio emergencial 2021. Os recur-
sos podem ser movimentados
pelo aplicativo Caixa Tem, por
quem recebe pela conta poupan-
ça social digital, ou sacados por
meio do Cartão Bolsa Família ou
do Cartão Cidadão.

O recebimento dos recursos
segue o calendário normal do
Bolsa Família, pago nos últimos
dez dias úteis de cada mês. A pri-
meira parcela começou a ser
depositada na última sexta-feira
(16) e será paga até 30 de abril.

Em caso de dúvidas, a cen-

tral telefônica 111 da Caixa fun-
ciona de segunda a domingo, das
7h às 22h. Além disso, o benefi-
ciário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado
pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afetadas
pela pandemia de covid-19. Ele
foi pago em cinco parcelas de
R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental
e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até qua-
tro parcelas de R$ 300 ou R$
600 cada.

Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante quatro me-
ses, prevê parcelas de R$ 150 a

R$ 375, dependendo do perfil:
as famílias, em geral, recebem
R$ 250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, rece-
be R$ 375; e pessoas que mo-
ram sozinhas recebem R$ 150.

Regras
Pelas regras estabelecidas, o

auxílio será pago às famílias
com renda mensal total de até
três salários mínimos, desde que
a renda por pessoa seja inferior
a meio salário mínimo. É neces-
sário que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível até o
mês de dezembro de 2020, pois
não há nova fase de inscrições.
Para quem recebe o Bolsa Famí-
lia, continua valendo a regra do

valor mais vantajoso, seja a par-
cela paga no programa social,
seja a do auxílio emergencial.

Quem recebe na poupança
social digital, pode movimentar
os recursos pelo aplicativo Cai-
xa Tem. Com ele, é possível fa-
zer compras na internet e nas
maquininhas em diversos estabe-
lecimentos comerciais, por
meio do cartão de débito virtual
e QR Code. O beneficiário tam-
bém pode pagar boletos e con-
tas, como água e telefone, pelo
próprio aplicativo ou nas casas
lotéricas. A conta é uma poupan-
ça simplificada, sem tarifas de
manutenção, com limite mensal
de movimentação de R$ 5 mil.
(Agencia Brasil)

Terminal de Paranaguá bate
recorde mensal na movimentação

de contêineres
Março foi um mês extrema-

mente positivo para as movi-
mentações pelo Terminal de
Contêineres do Porto de Para-
naguá, que fechou o mês com
recorde histórico: melhor co-
mércio geral em um único mês.
Foram 95.633 TEUs (unidades
de contêineres de 20 pés) im-
portados e exportados em mar-
ço. O número representa um
crescimento de 24% quando
comparado ao mesmo mês de
2020 (72.791 TEUs) e foi im-
pulsionado, principalmente, pela
movimentação de contêineres
refrigerados, com 16.475 TEUs
no período (17% do total).

De acordo com a TCP, em-
presa que administra o Terminal
de Contêineres de Paranaguá, o
recorde anterior havia sido re-
gistrado em novembro de 2020,
com 94.406 TEUs. No acumu-
lado do ano (janeiro a março), a
movimentação totaliza 259.966

TEUs, volume 13,7% maior que
o mesmo período de 2020. A
meta é ultrapassar 1 milhão de
TEUs, em 2021.

“No comércio internacional
temos visto um momento deli-
cado para o segmento. Fatores
como falta de contêineres e alta
no frete do segmento têm pre-
judicado. No entanto, aqui esta-
mos na contramão. Estamos
crescendo e o volume de cargas
conteinerizadas tem aumenta-
do”, comenta o diretor-presi-
dente da Portos do Paraná, Luiz
Fernando Garcia.

Segundo o dirigente da em-
presa pública, o Terminal de
Contêineres de Paranaguá é um
dos maiores e mais estruturados
do País. “Ganhamos também por
eficiência. Os investimentos re-
alizados aqui, pela iniciativa pri-
vada, são fortes e dão segurança
para que as cargas venham para
cá”, afirma.

“A TCP vem se preparando
para quebrar recordes – investin-
do em infraestrutura, equipa-
mentos, sistemas operacionais e
em gente. A qualificação dos ti-
mes, especialmente comercial,
institucional, marketing, opera-
cional e tecnologia, é crucial
para alcançar altos níveis de pro-
dutividade e atratividade. Além
disso, focados no longo pra-
zo, estamos recalibrando nos-
sa estratégia de modo que nos-
sos objetivos sejam entrelaça-
dos a benefícios consistentes
gerados à toda cadeia logísti-
ca. Marcas como essa são re-
sultado da confiança e do re-
conhecimento de nossos cli-
entes”,  completa Thomas Lima,
Diretor Comercial e Institucio-
nal do Terminal.

Além dos investimentos, o
executivo destaca outros dife-
renciais da TCP. “A empresa é a
única no Brasil a oferecer 10

dias livres de armazenagem na
importação. Além disso, conta-
mos com uma infraestrutura ro-
busta, temos o maior parque de
tomadas para contêineres refri-
gerados da América Latina e nos-
sas soluções logísticas integra-
das (armazéns, depósito de con-
têineres e ferrovia) formam uma
plataforma capaz de gerar com-
petitividade a diferentes seto-
res”, afirma.

A movimentação de cargas
de março contempla tanto os
produtos de importação quanto
os de exportação. Carnes de
aves congeladas; madeira; celu-
lose; congelados; papel, cartão
e derivados são alguns dos itens
que impulsionaram a exportação
no mês de referência. Na impor-
tação, destacam-se fertilizantes
e adubos; plástico e derivados;
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos e produtos químicos
orgânicos. (AENPR)

Dólar fecha no menor nível em um
mês após acordo sobre Orçamento

Depois de abrir o dia em
alta, o dólar reverteu o movi-
mento e encerrou a segunda-
feira (19) no menor nível em
um mês, após o fechamento
de um acordo sobre o Orça-
mento de 2021. A bolsa osci-
lou ao longo da sessão, mas
fechou em pequena baixa, em
um dia de ajustes.

O dólar comercial fechou
o dia vendido a R$ 5,551, com
recuo de R$ 0,034 (-0,61%).
A cotação chegou a R$ 5,62 na
máxima do dia, por volta das
10h20, mas passou a cair em
meio a boas notícias interna-

cionais e ao alívio com o
acordo sobre o veto parcial ao
Orçamento.

Esta foi a quinta queda con-
secutiva da moeda norte-ame-
ricana. O dólar está no menor
nível desde 23 de março (R$
5,517) e acumula queda de
1,4% em abril.

O otimismo no mercado de
câmbio não se refletiu na bol-
sa de valores. O índice Iboves-
pa, da B3, fechou a segunda-
feira aos 120.934 pontos,
com recuo de 0,78%. O indi-
cador alternou altas e baixas,
mas consolidou a tendência de

queda na hora final de negoci-
ação, em um movimento de re-
alização de lucros, quando in-
vestidores vendem ações para
embolsar ganhos recentes.

O dólar caiu em todo o
planeta, motivado pela expec-
tativa de que o Federal Reser-
ve (Fed, Banco Central norte-
americano) não aumente os
juros básicos da maior econo-
mia do planeta antes de 2023.
Taxas baixas estimulam apli-
cações em mercados emer-
gentes de maior risco, como
o Brasil.

No cenário interno, o fe-

chamento de um acordo entre
a equipe econômica e o Con-
gresso Nacional para o veto
parcial  ao Orçamento de
2021. As emendas parlamen-
tares impositivas deverão ser
mantidas em R$ 16,3 bilhões,
cerca de R$ 10 bilhões a me-
nos que o valor aprovado. Em
troca, o Congresso comprome-
teu-se a aprovar um projeto de
lei que flexibiliza regras para
o enfrentamento à pandemia de
covid-19 e autoriza o Executi-
vo a cortar por decreto gastos
discricionários (não obrigató-
rios). (Agencia Brasil)
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Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações do Resultado Abrangente

 Relatório da Administração

A T I V O Nota     2020     2019
Circulante  2.319 2.873
 Caixa e equivalentes de caixa 4 219 4
 Clientes 5 2.087 2.175
 Adiantamento a fornecedores  - 681
 Imposto a recuperar  13 13
Não circulante  35.858 35.885
 Propriedade para investimento 6 35.858 35.885
Total do ativo  38.177 38.758

 Nota         2020           2019
Receita liquida 9 1.728 1.912
Despesas administrativas
 Despesas gerais e administrativas 10 (925) (311)
Lucro antes do resultado financeiro  803 1.601
Resultado financeiro
Receitas financeiras 11 10 33
Despesas financeiras  - (1)
  10 32
Lucro antes do IR e da CS  813 1.633
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente 13 (53) (8)
Diferidos 13 3 (44)
Lucro líquido do exercício  763 1.581
Quantidade média ponderada de ações  37.182.249 38.000.000
Lucro por ação - R$  0,0205 0,0416

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota    2020     2019
Lucro líquido do exercício  763 1.581
Baixa da propriedade para investimento  27 -
Variações nos ativos e passivos operacionais:
 Clientes 5 88 (1.912)
 Adiantamento a fornecedores  681 (681)
 Imposto a recuperar  - (13)
 Fornecedores  8 -
 Obrigações tributárias  - (4)
 Impostos diferidos  (3) 44
 Outras contas a pagar 7 - 1.000
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.564 15
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de propriedades de investimentos 6 - (35.885)
Caixa líquido aplicado nas atividades  
 de investimentos - (35.885)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Integralização de capital 8 111 29.880
 Redução de capital 8 (680) -
 Distribuição de dividendos  (780) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)  
 atividades de financiamentos  (1.349) 29.880
Aumento (redução) líquido(a) do saldo  
 de caixa e equivalentes de caixa  215 (5.990)
No início do exercício  4 5.994
No fim do exercício  219 4
Aumento (redução) líquido(a) do saldo  
 de caixa e equivalentes de caixa  215 (5.990)

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido
   Capital social  Reservas Lucros/Prejuízos
 Nota Subscrito A integralizar Legal Lucros         acumulados      Total
Saldos em 31/12/18  38.000 (32.000) 12 226 - 6.238
Integralização de capital  - 29.880 - - - 29.880
Lucro do exercício  - - - - 1.581 1.581
Constituição de reserva legal 8 - - 79 - (79) -
Dividendos minimos obrigatorios 8 - - - - (15) (15)
Destinação de lucros do exercício  - - - 1.487 (1.487) -
Saldos em 31/12/19  38.000 (2.120) 91 1.713 - 37.684
Redução de capital 8 (680) - - - - (680)
Integralização de capital 8 - 111 - - - 111
Cancelamento de ações não integralizadas 8 (2.009) 2.009 - - - -
Lucro do exercício  - - - - 763 763
Constituição de reserva legal 8 - - 38 - (38) -
Dividendos minimos obrigatorios 8 - - - - (7) (7)
Distribuição de dividendos 8 - - - (780) - (780)
Destinação de lucros do exercício  - - - 718 (718) -
Saldos em 31/12/20  35.311 - 129 1.651 - 37.091

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Pátria Terras Agrícola III S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Pátria Terras 
Agrícola III S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Pátria Terras Agrícola III S.A. em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Socieda-
de, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Sociedade 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a audito-
ria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
esse respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Sociedade continuar operando e divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 

das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 09 de abril de 2021
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CRC nº 2 SP 011609/O-8
Ribas Gomes Simões - Contador - CRC nº 1 SP 289690/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Pátria Terras Agrícola III S.A. (“Sociedade”) tem 
sede administrativa e foro legal na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Cidade 
Jardim, 803, 9º andar, Sala Y, CEP 01453-000, e filial no Estado da Bahia, 
na Rodovia BR 020 s/n, KM 147, Fazenda Tupi V, Glebas 15 e 16, Distrito de 
Roda Velha - Zona Rural, Município de São Desiderio, CEP 47820-000, foi 
constituída em 26/3/15 tem por objeto social: (i) a participação no capital 
de quaisquer outras sociedades, empresárias ou não, ou fundos de investi-
mento, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, no Brasil %u no exte-
rior; (ii) a administração de bens imóveis próprios; (iii) a compra e venda de 
imóveis próprios; (iv) a realização de atividades agrícolas relacionadas ao 
cultivo, colheita e comércio atacadista de soja, milho e algodão, seja direta-
mente ou através da contratação de terceiros operadores. Em 30/10/18, a 
Sociedade celebrou com Ricardo Hidecazu Uemura e Mariza Fumie Suzuki 
Uemura um compromisso de compra e venda de um imóvel rural em São 
Desidério, Bahia, de 3.125 hectares totais, com 2.246 hectares agricultá-
veis; essa transação foi concluída em 24/1/19. O valor da aquisição foi de 
R$ 35.885 que engloba o valor total das fazendas (Fazenda Tupi, Fazenda 
Tupi III, Fazenda Tupi V, Fazenda Hideome e suas benfeitorias) e também 
os custos relacionados a operação. Em 26/11/18, o Pátria Terras Fundo de 
Investimento em Participações - Multiestratégia adquiriu 51,8% das ações 
da Sociedade do Pátria Terras Internacional - Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia. 2. Base de elaboração das demonstrações 
financeiras e resumo das principais práticas contábeis: 2.1. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As 
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A 
Administração declara que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e 
correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autori-
zação para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria da Sociedade em 9/4/21. 2.2. Base de elaboração das demons-
trações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo 
pago na compra de ativos. 2.3. Moeda funcional de apresentação: As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em reais - R$, que é a moeda 
funcional e de apresentação. 2.5. Contas a receber de cliente: Registradas 
inicialmente ao valor justo e posteriormente ao custo amortizado menos 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. Provisões adequadas 
para perdas estimadas são registradas no resultado quando há evidência 
objetiva de que os ativos não podem ser recuperados, com base uma aná-
lise das contas a receber realizada pela Administração da Sociedade. 2.6. 
Demais ativos circulantes e não circulantes: Demonstrados aos valores de 
custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 
2.7. Propriedade para investimento: Representadas por terrenos mantidos 
para auferir rendimento de aluguel, conforme divulgado na nota explicativa 
nº 6. A propriedade para investimento é registrada pelo método de custo 
com base no valor de aquisição, formação ou construção. Os gastos incor-
ridos com reparos, implementos e manutenção que representem melhoria 
e aumento da capacidade ou de vida útil são capitalizados, enquanto os 
demais são registrados no resultado do exercício. A recuperação da pro-
priedade de investimento por meio das operações futuras é acompanhada 
periodicamente. 2.8. Tributação: A Sociedade vem adotando o regime de 
tributação com base no lucro presumido. Em cada trimestre, para deter-
minação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro líquido, aplica-se sobre a receita bruta auferida o coeficiente 
fixado pela legislação vigente de 8% aplicável a receitas de atividade rural. 
O imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescida 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 ao ano. A 
contribuição social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável. 2.9. Demais passivos circulantes e não circulantes: Demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos respectivos encargos e variações cambiais. 2.10. Reconhecimento de 
receita: A receita é reconhecida de acordo com o regime de competência. A 
receita da participação na parceria agrícola é reconhecida de forma linear 
com base no preço médio da saca de soja a valor de mercado multiplicado 
pela quantidade de hectares objeto da parceria agrícola de acordo com o 
contrato. 2.11. Normas vigentes para exercícios a partir de 1/1/20 (CPCs): 
Novas normas ou alterações: • Definição de Negócio (Alterações ao CPC 
15/ IFRS 3); • Definição de Materialidade (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e 
CPC 23/IAS 8); • Reforma da taxa de juros de referência (Alterações ao CPC 
48/IFRS 9, CPC 08/IAS 39 e CPC 40/IFRS 7); • Benefícios relacionados à 
COVID-19 concedidos para arrendatários em contratos de arrendamento 
(alteração ao CPC 06/IFRS 16). A Administração da Sociedade concluiu que 
não há impactos nas demonstrações financeiras da Sociedade causados 
pelas novas normas. 3. Principais fontes de julgamento e estimativas: 
Na preparação das demonstrações financeiras, a Administração utilizou 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das práti-
cas contábeis da Sociedade e os valores reportados dos ativos, passivos, 
receitas e despesas. As estimativas contábeis utilizadas na preparação das 
demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. As estimativas 
e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Mudanças em es-
timativas contábeis podem ser necessárias se ocorrerem alterações nas 
circunstâncias nas quais elas foram baseadas ou como resultado de novas 

informações ou de maior experiência. Essas mudanças são reconhecidas 
no período em que a estimativa é revisada. As principais premissas re-
lativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes 
fontes de incerteza em estimativas, envolvendo risco relevante de causar 
ajuste significativo no valor contábil de ativos e passivos no próximo exer-
cício financeiro, são as seguintes: Propriedade para investimento - esses 
ativos são submetidos a testes de “impairment” anualmente ou quando 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que seu valor contábil 
pode não ser recuperável. Caso existam indicadores de redução ao valor 
recuperável, são feitas estimativas dos fluxos de caixa futuros resultantes 
do uso do ativo e de sua eventual alienação. Os resultados efetivos podem 
variar significativamente dessas estimativas de fluxos de caixa descon-
tados. Fatores como mudanças no uso planejado dos prédios, máquinas 
ou equipamentos ou fechamento de unidades, presença ou ausência de 
concorrência, obsolescência técnica ou vendas abaixo das expectativas 
para produtos com direitos capitalizados poderiam resultar em vidas úteis 
mais curtas ou redução no valor recuperável. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderão resultar em valores significativa-
mente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido 
ao tratamento inerente ao processo de estimativa. A Sociedade revisa suas 
estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
4. Caixa e equivalentes de caixa:   2020   2019
Caixa 1 4
Banco Itaú S.A.  17 -
Banco Itaú S.A. - Aplicação Itaú 201 -
Total 219 4
Em 31/12/20, a Sociedade possuía saldo de aplicação na modalidade 
Certificado de Depósito Bancários - CDB, com taxas de rendimento que 
variam entre 85% e 95% do Certificado de Depósitos Interbancários - CDI.
5. Clientes:   2020   2019
Contas a receber (parceria agrícola)  2.087 2.175
Refere-se ao valor correspondente à proporção de sacas a receber 
conforme contrato de parceria agrícola até 31/12/2020 e de 2019. 6. 
Propriedade para investimento: Fazendas:    2020    2019
Propriedade para investimento 35.858 35.885
O imóvel classificado na rubrica de “Propriedade para investimento” re-
fere-se ao terreno adquirido em 2019 localizado em São Desidério, Bahia, 
e 3.125 hectares totais, com 2.246 hectares de terra produtiva objeto do 
contrato de parceria agrícola, assinado com Ricardo Hidecazu Uemura e 
Mariza Fumie Suzuki Uemura que possui um prazo de 5 anos safra. Em 
2019 foi assinado o primeiro aditamento contratual onde menciona no seu 
objeto que a empresa Pátria Terras Agrícolas III S.A. somente fara jus a 
sua participação na Parceria a partir de cultura safra 2019/2020. O valor 
do imóvel está acrescido dos custos de taxas e emolumentos necessários 
à sua aquisição. O Pátria Investimentos Ltda., como investidor imobiliário 
e gestor do fundo Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Parti-
cipações, para fins de divulgação nas demonstrações financeiras, avaliou 
a propriedade para investimento a valor justo no montante de R$70.546 
em 31/12/20. 7. Outras contas a pagar: Em 31/12/20, o montante de 
R$ 1.000 compete a parcela remanescente da aquisição do terreno ad-
quirido em 2019, localizado em São Desidério, Bahia, objeto do contrato 
de parceria agrícola, assinado com Ricardo Hidecazu Uemura e Mariza 
Fumie Suzuki Uemura. 8. Patrimônio líquido: Capital social: Em 31/12/20 
o capital social subscrito é R$35.311 (R$ 38.000 em 2019), representado 
por 35.311.000 ações ordinárias. Durante o exercício findo em 31/12/20 os 
acionistas realizaram as seguintes movimentações no Capital: a) Integra-
lização do montante de R$ 111; b) Cancelamento de 2.009.000 ações não 
integralizadas, totalizando R$ 2.009; e c) Redução de capital no montante 
de R$ 680. Em 31/12/20, o capital está representado conforme segue:
        Ações Capital social
Pátria Investimentos Ltda.  1 1
Pátria Terras Fundos de Invest.  
 em Part. Multiestrategia 35.310.999 35.310
Total emitido e em circulação 35.311.000 35.311
Reserva Legal: A reserva legal foi constituída como destinação de 5% do 
lucro líquido do período. Em 31/12/20, o montante é de R$ 129 (R$91 em 
2019). Dividendos: Conforme capítulo VI e §2º, o Estatuto Social estabe-
lece que o dividendo mínimo obrigatório deve ser calculado considerando 
1% do lucro líquido ajustado na forma da lei conforme abaixo demons-
trado. Durante o exercício de 2020 foram pagos dividendos no montante 
de R$ 780 sobre a reserva de lucros da sociedade.
9. Receita de atividade rural:   2020   2019
Lucro líquido do exercício 763 1.581
Reserva legal (38) (79)
Total 725 1.502
Alíquota - 1% 7 15
Receita líquida 1.728 1.912
10. Custos e despesas gerais e administrativas:   2020   2019
Contabilidade (33) (36)
Advogados (493) (219)
Assessoria (17) (9)
Auditoria (27) (18)
Outras despesas (330) (28)
Publicidade (25) (1)
Total (925) (311)
11. Resultado financeiro:   2020   2019
Receitas financeiras: 
 Rendimento de aplicações financeiras 10 33
Despesas financeiras: Juros e multas pagos - (1)
Total 10 32

     2020     2019
Lucro do exercício 763 1.581
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 763 1.581

Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31/12/20, acompanhadas do relatório do auditor independente. Durante o exercício de 2020, a Sociedade concentrou seus esforços na realização 
de atividades agrícolas relacionadas ao cultivo, colheita e venda de soja e milho ou outras culturas, seja diretamente ou através da contratação de 
terceiros operadores. A Diretoria

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO Nota     2020     2019
Circulante  1.086 1.074
 Fornecedores  13 5
 Obrigações tributárias  2 2
 Outras contas a pagar 7 1.000 1.000
 Impostos diferidos  47 50
 Dividendos propostos  24 17
Patrimônio líquido  37.091 37.684
 Capital social 8 35.311 35.880
 Reservas de lucros  1.780 1.804
Total do passivo e patrimônio líquido  38.177 38.758

12. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: a) Gerencia-
mento de risco de capital: A Sociedade gerencia seus recursos, a fim de 
assegurar a continuidade dos negócios e maximizar o retorno aos acio-
nistas por meio da otimização do equilíbrio entre a dívida e o patrimônio. 
Mensalmente, a Administração revisa a estrutura de capital. Como parte 
dessa revisão, são consideras os custos de capital e os riscos associa-
dos a cada classe de capital. Ao custo amortizado    Total
Ativo: Caixa e equivalentes de caixa 219 219
 Clientes 2.087 2.087
Passivo: Fornecedores 13 13
b) Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis ado-
tadas, incluindo os critérios para reconhecimento, a base de mensura-
ção e a base de reconhecimento de receitas e despesas, com relação 
a cada categoria de ativo financeiro, passivo financeiro e instrumento 
patrimonial, estão detalhadas na nota 2. c) Objetivos de gerenciamento 
de risco financeiro: A Sociedade possui uma política para o gerencia-
mento de riscos, que define periodicamente a estratégia de cobertura 
para cada tipo de risco ao qual esteja exposta. (i) Riscos de mercado: A 
Sociedade está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades 
de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a 
possibilidade de quebra de safra. Nessa hipótese, o contrato prevê o 
recebimento da mercadoria referente às primeiras 8 sacas colhidas por 
hectare das terras. d) Valor de mercado de instrumentos financeiros: O 
valor justo estimado para os ativos e passivos financeiros da Sociedade 
foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e de 
metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, considerável julga-
mento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir 
a estimativa de valor de mercado mais adequada. O uso de diferentes 
premissas e/ou métodos pode ter efeito relevante no valor de realização 
estimado. Essas estimativas de valor de mercado baseiam-se em in-
formações pertinentes disponíveis à Administração. As demonstrações 
financeiras da Sociedade incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber da participação na parceria agrícola e a pagar a partes relaciona-
das. A Administração considera que os valores contábeis desses ativos 
financeiros e passivos financeiros reconhecidos nas demonstrações 
financeiras se aproximam dos valores de mercado. e) Risco de crédito: É 
o risco de a contraparte de uma transação financeira falhar em cumprir 
suas obrigações, resultando em prejuízo financeiro para a Sociedade. 
O risco de crédito da Sociedade é atribuível principalmente à operação 
com o parceiro agrícola. Os saldos de contas a receber de clientes e 
adiantamentos a fornecedores são apresentados nas demonstrações 
financeiras líquidos da provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
estimada pela Sociedade com base em análise individual, considerando 
o ambiente econômico atual. A Sociedade adotou a política de somente 
negociar com contrapartes confiáveis e de obter garantia adequada, 
quando apropriado, como meio de reduzir o risco de prejuízo financeiro 
devido à inadimplência. A Sociedade utiliza outras informações financei-
ras disponíveis ao público e seus registros para a classificação de crédito 
de seus principais clientes e fornecedores. A exposição da Sociedade e o 
crédito de suas contrapartes são continuamente monitorados, e o valor 
global das transações concluídas é distribuído entre as contrapartes Erika Suzuki - Contador CRC 1SP 247.802/O-4

A Diretoria 

aprovadas. f) Risco de liquidez: Está relacionado ao surgimento de difi-
culdades para cumprir as obrigações associadas a passivos financeiros.
O risco de liquidez também surge da possibilidade, muitas vezes remota,
de a Sociedade ter de pagar seus passivos financeiros antes do espera-
do. O gerenciamento do risco de liquidez salvaguarda a capacidade da
Sociedade de pagar todas as obrigações financeiras quando devidas. g)
Risco de preço de mercado: Com o objetivo de reduzir riscos de preço
causados pelas flutuações de mercado, a Sociedade geralmente celebra
contratos a termo para minimizar sua posição líquida de estoques de
produtos agrícolas comercializáveis. 13. Imposto de renda e contri-
buição social: O quadro a seguir demonstra a reconciliação do efeito
tributário sobre o lucro antes do imposto de renda (IRPJ) e da contribui-
ção social (CSLL) aplicando-se as alíquotas vigentes para a Companhia
nos respectivos exercícios, como aplicável:   2020   2019
Receita de atividade rural 1.815 -
Receita de atividade rural diferida (87) 1.633
Presunção imposto de renda - 8% (a)  145 -
Presunção imposto de renda diferido - 8% (7) 131
Presunção contribuição social - 12% (b)  218 -
Presunção contribuição social diferido - 12% (10) 196
Outras receitas (c)  10 33
Base de cálculo imposto de renda corrente (a) + (c)  155 -
Base de cálculo contribuição social corrente (b) + (c)  228 33
Despesa de IR e CS - Corrente (53) (8)
Despesa de IR e CS - Diferido 3 (44)
A Sociedade vem adotando o regime de tributação com base no lucro
presumido. Em cada trimestre, para determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, aplica-
-se sobre a receita bruta auferida o coeficiente fixado pela legislação
vigente de 8% aplicável a receitas de atividade rural. O imposto de renda
é calculado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 ao ano. A contribuição
social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributá-
vel. 14. Partes relacionadas: São consideradas partes relacionadas
as Empresas do Grupo Pátria, seus controladores, diretores, adminis-
tradores e familiares. Nos exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019
não há saldos com parte relacionadas e não houve remuneração para
a Administração. 15. Provisão para riscos: Atualmente a Sociedade
não tem conhecimento de ser parte (polo passivo) em nenhuma ação
judicial, tributária, trabalhista e nenhum outro processo administra-
tivo. 16. Seguros: A Sociedade não possuía contratos de seguros em
31/12/20. 17. Eventos subsequentes: Até a data de emissão dessas
demonstrações financeiras não temos conhecimento de nenhum evento
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Número de acessos móveis no Brasil
cresce e fecha 2020 com 234 milhões

Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021PÁGINA 4

O Brasil fechou o ano de 2020
com 234 milhões de acessos mó-
veis, segundo relatório da Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel). O total represen-
tou um aumento de 7,39 milhões
em relação a 2019, o equivalente
a 3,26%. Acesso móvel é o nome
dado para os chips de celular,
que podem ser usados para ser-
viços de voz ou de conexão à
Internet.

Com isso, houve uma inver-
são da tendência de queda que
vinha marcando esse tipo de ser-
viço desde 2015, quando o Bra-
sil bateu os 284,17 milhões de
acessos. O número, acima da po-
pulação nacional, ocorre pelo
fato de parte das pessoas ter
mais de um acesso, ou seja, mais
de um chip ou uma conta de te-
lefone celular.

Na avaliação da Anatel,
esse acréscimo teve relação com
a pandemia do novo coronaví-

rus. “Com a transferência for-
çada de atividades para a mo-
dalidade online, em especial as
aulas de crianças e de adoles-
centes, houve um aumento na
compra de dispositivos para
permitir a realização dessas ati-
vidades. O celular é o dispositi-
vo mais barato de acesso à in-
ternet, e muitos desses apare-
lhos já são vendidos atrelados
à contratação de um novo pla-
no”, diz o relatório.

Quando analisados os núme-
ros de acessos por 100 habitan-
tes, índice denominado “densi-
dade” pelo relatório, as regiões
mais atendidas são o Sudeste
(105,71), Centro-Oeste (102,2) e
Sul (96,9). As densidades são
menores no Nordeste (86,58) e
Norte (85,37).

Os estados com mais aces-
sos por 100 habitantes são Dis-
trito Federal (116,37), São Paulo
(110,22), Rio de Janeiro (103,86),

Minas Gerais (98,96) e Rio Gran-
de do Sul (98,96). Já os com os
menores índices são Maranhão
(74,94), Alagoas (81,49), Pará
(82,06), Paraíba (85,24) e Rorai-
ma (85,95).

Pelo primeiro ano, os aces-
sos pós-pagos superaram os
pré-pagos, com pouco mais de
50%. Os pós-pagos são mais pre-
sentes na Vivo (57,14%) e os
pré-pagos são mais frequentes
na Oi (62,67%).

Atualmente, a operadora
com mais acessos móveis é a
Vivo (78,53 milhões). Em segui-
da vêm Claro (60,20 milhões),
TIM (51,43 milhões) e Oi (36,65
milhões). No caso da OI, a parte
de telefonia móvel da companhia
está sendo negociada com as ou-
tras três operadoras. A Vivo li-
dera em 2.400 municípios, a Cla-
ro em 1.286, a TIM em 1.056 e a
Oi em 777 cidades.

Na avaliação da integrante

do Conselho de Defesa dos Usu-
ários de Serviços de Telecomu-
nicações (CDUST) Marina Pita,
os dados podem levar ao enga-
no uma vez que o relatório não
deixa claro que se trata de chips,
e não de conexões móveis.

“Os dados são simplesmen-
te de chips ativos habilitados à
conexão. Se a pessoa proprietá-
ria do chip fez uso de pacote de
dados móvel, isso é algo que a
Anatel não sabe porque não há
obrigações de as operadoras in-
formarem neste sentido. A Ana-
tel não está contabilizando pla-
nos ativos e sim chips. Se a pes-
soa usou o chip apenas para re-
ceber ligações, a Anatel desco-
nhece”, avalia Pita.

Em nota à reportagem da
Agência Brasil, a assessoria da
Anatel confirmou se tratar de
chip habilitado, não incluindo
que tipo de atividade é realizada
pelo usuário. (Agencia Brasil)

Educação convoca mais profissionais
aprovados em concurso

Na última sexta-feira (16), a Se-
cretaria Municipal de Educação de
São Paulo publicou no Diário Ofi-
cial da Cidade a convocação de
330 candidatos aprovados em
concursos públicos de acesso e
ingresso para diversas funções da
educação municipal.

Ingressam na rede municipal
231 Auxiliares Técnicos de Educa-
ção (ATEs) e acessam para novos
cargos 82 coordenadores pedagó-
gicos, 12 diretores e 5 superviso-

res escolares. As correspondênci-
as foram enviadas e as escolhas
acontecem no próximo mês.

Nos dias 3 e 4 de maio, ocorre
a escolha de vagas em escolas e
Diretorias Regionais de Educação
para os aprovados nos concursos
de Diretor de Escola e Supervisor
Escolar. Nos dias 6 e 7 de maio, é
vez dos Coordenadores Pedagó-
gicos. Indicação das unidades
pretendidas ocorrerá via sistema
Escola On-Line (EOL).

Os candidatos a Auxiliares
Técnicos de Educação (ATEs) de-
verão participar de escolha presen-
cial entre os dias 4 e 6 de maio, no
Auditório da SME/COGEP (Ave-
nida Angélica, 2606, Consolação).
Data e horário de apresentação para
a escolha de vagas estão defini-
dos na publicação.Vagas destina-
das aos Negros, Negras e Afrodes-
cendentes

Os candidatos aprovados em
lista específica de Negro, Negra

ou Afrodescendente convocados
deverão comparecer para aferição
presencial da veracidade da auto-
declaração como pessoa Negra ou
Afrodescendente da cor Preta ou
Parda. Procedimento ocorre no dia
20 de abril, na SME/COGEP – Ave-
nida Angélica, 2.606 – Consola-
ção – SP. Conforme segue: Auxili-
ar Técnico de Educação, às 9 ho-
ras;

Coordenadores Pedagógicos,
às 11 horas.

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) lançou  na segunda-
feira (19), com apoio da Embai-
xada do Reino Unido, um guia
com recomendações para miti-
gar os efeitos da pandemia da
covid-19 na população indíge-
na, nas favelas e na desigual-
dade de gênero.

O guia foi elaborado por
pesquisadores do Observató-
rio Covid-19 da Fiocruz, res-
saltam  que “a pandemia tem
mostrado de forma clara as
grandes desigualdades que
atingem a população brasilei-
ra em todos os níveis”.

Denominado “Ações e polí-
ticas públicas para conter a Co-
vid-19 e seus impactos sociais”,
o material é apresentado como
“um guia para gestores públicos
sobre melhores práticas e inicia-
tivas baseadas em evidências
para enfrentar a doença e seus
efeitos nocivos sobre popula-
ções marginalizadas durante e
após a pandemia”. As orienta-
ções podem ser acessadas na
página da Fiocruz.

Povos indígenas
O lançamento foi realizado

na data em que é comemorado
o Dia do Índio, e alerta que a
pandemia chegou aos povos
indígenas em um momento “de
fragilização da política de saú-
de indígena”.

“Agora há dois invasores
contra os quais os indígenas
precisam lutar: os de sempre,
que querem tomar seus territó-
rios e, muitas vezes, se apropri-
ar de sua mão de obra, e o ví-
rus”, diz o texto, que aponta
subnotificação dos registros de
mortes de indígenas por covid-
19, já que, entre outros proble-
mas, secretarias estaduais e
municipais nem sempre infor-
mam a variável cor ou raça nos
atendimentos e notificações.

A análise referente aos po-
vos indígenas no guia é resul-
tado de um trabalho desenvol-
vido pelas pesquisadoras Ana
Lúcia Pontes e Daniela Alarcon,
ambas da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz).
Segundo dados do Comitê Na-
cional pela Vida e Memória In-
dígena, até a sexta-feira (16), a

Fiocruz lança guia
para mitigar impacto
da covid em grupos

vulneráveis
covid-19 fez 1.038 vítimas nos
povos indígenas, nos quais fo-
ram registrados mais de 52 mil
casos.

Entre os motivos que au-
mentam a vulnerabilidade des-
sa população à covid-19 está o
racismo, a invisibilidade e a ele-
vada prevalência de desnutri-
ção, anemia e doenças infecci-
osas como malária, tuberculo-
se e hepatite B. Também têm
sido mais frequentes nessa po-
pulação doenças crônicas
como hipertensão, diabetes e
doenças renais. A falta de aces-
so a saneamento básico e o
compartilhamento de objetos
de uso pessoal agravam a situ-
ação, já que dificultam a ado-
ção de medidas de prevenção
nas aldeias.

Além dos óbitos, o guia
destaca que os riscos impostos
à população idosa faz com que
boa parte das vítimas nas co-
munidades seja de anciãos,
que têm um papel central na
transmissão da cultura das tri-
bos. “Nesse sentido, é como
se a pandemia estivesse enter-
rando o passado desses povos
junto com seus mortos, suas
bibliotecas vivas. Suas mortes
vão muito além da tragédia lo-
cal e familiar”.

O guia traz 13 recomenda-
ções para reduzir a vulnerabili-
dade dos povos indígenas à
pandemia. Entre elas estão me-
lhorar a qualidade da vigilân-
cia da pandemia e a testagem;
conter as invasões e proteger
os povos isolados e de recen-
te contato; e fortalecer a aten-
ção primária nos Distritos Sa-
nitários Especiais Indígenas
(DSEIs).

O guia também pede que as
autoridades ouçam os povos
indígenas e suas lideranças.
“Os conhecimentos locais são
essenciais para identificar difi-
culdades e promover ações co-
ordenadas que sejam eficien-
tes localmente. Por isso, as co-
munidades, famílias e lideran-
ças precisam participar   em
todas as etapas do processo
de formulação e implementa-
ção de qualquer ação de en-
frentamento da doença”.
(Agencia Brasil)
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GILDÁSIO BATISTA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSESSOR DE DIRETORIA,
NASCIDO EM POTÉ, MG NO DIA (24/06/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ BATISTA DE SOUZA E DE ODILIA SALES. MARIA APARECIDA RISSO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO METALURGICA, NASCIDA EM IVATÉ, PR NO DIA (26/02/1969), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE BENEDITO ANTONIO RISSO E DE VERÔNICA
MARQUES RISSO.

THIAGO BARRIZZELLI MURINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARCELO MURINO E DE GLAUCIA BARRIZZELLI MURINO. JULIANA VICTOR DE LEMOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/02/
1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ROSENDO DE LEMOS E DE
ROSANGELA CRISTINA VICTOR DE LEMOS.

RICARDO RAMOS DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JANDIRA ARAUJO DE SOUZA. ADRIANA SANTA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AJUDANTE DE PRODUÇÃO, NASCIDA EM NOVA ITARANA, BA NO DIA (23/05/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROSEVALDO SANTA CRUZ E DE MARIA
SILVA DE JESUS.

ANDRÉ COSTA SACRAMENTO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
MARKETING, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSEMARIO SILVA SACRAMENTO E DE SONIA COSTA SACRAMENTO.
STEFANIE FERREIRA VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (30/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIO
ROBERTO VIEIRA E DE CENIRA APARECIDA FERREIRA.

ROGERIO DE CASTRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GESSEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (27/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO
DE CASTRO E DE JULIETA MARIA  DA SILVA CASTRO. JOCLEIDE MIRANDA DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM FEIRA DE SANTANA, BA NO DIA (28/10/1989),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDIVALDO JESUS DA SILVA E DE ANTONIA
SALES MIRANDA.

ANTONIO WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇON,
NASCIDO EM PIRIPIRI, PI NO DIA (03/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA E DE MARIA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO HOSTESS,
NASCIDA EM PIRIPIRI, PI NO DIA (30/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ DE MÉLO FERREIRA E DE MARIA ONEIDE DA SILVA FERREIRA.

DERLI OTAVIANO TRINDADE, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO PORTARIA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (21/05/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA
DELVAIR FERREIRA. DANUBIA SILVA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE DOMINGOS GOMES DE JESUS E DE MARIA  LUCIA DOMINGOS DA SILVA DE JESUS.

ARIDERSON CARLOS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COORDENADOR,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (17/11/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ BICALHO DE OLIVEIRA E DE IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA. ROSANA VALLOTA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE JURIDICO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (08/11/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VICENTE FELIPPE
VALLOTA E DE MARGARIDA VALLOTA.

AUGUSTO RADAMÉS MARTINS DE SOUZA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ECONOMISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE AUGUSTO RADAMÉS MARTINS DE SOUZA E DE CELINA MARIA
RODRIGUES MARTINS DE SOUZA. BÁRBARA MARTINS DE GODOY FREITAS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/04/1996),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON CÉSAR DE GODOY FREITAS
E DE MARGARETH MARTINS DE GODOY FREITAS.

LUIZ ELIAS SANTELLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
ARARAQUARA, SP NO DIA (18/06/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
LUIZ CARLOS SANTELLO E DE ELIZABETH MARTINS VALDASTRI SANTELLO. FERNANDA HECHT,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO INTERNACIONALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(06/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSWALDO ANTONIO HECHT
E DE IVANI PEREIRA DA SILVA HECHT.

GIVALDO FRANCISCO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO RESTAURADOR DE
FACHADA, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (20/02/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FERNANDO FRANCISCO DA SILVA E DE LINDALVA MARIA DA SILVA. IARA
LEONILDO DA SILVA ARAÚJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM PALMEIRAS DOS ÍNDIOS, AL  NO DIA (05/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE CREUZA LEONILDO SILVA ARAÚJO.

GENILSON MENEZES DA SILVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE PEDRO JOSIAS FILHO E DE GERTRUDES TELES DE MENEZES. FABIANE APARECIDA
CONCEIÇÃO DOS ANJOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
DA PAIXÃO DOS ANJOS E DE MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA DOS ANJOS.

EDUARDO WILLIAN MARQUES LEAL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE OSVALDO MARQUES LEAL E DE NEUZA PEREIRA BATISTA LEAL. LUCIANA SILVA
AGUIAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (11/
12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CUSTÓDIO SOUSA AGUIAR
E DE LUZIA SILVA AGUIAR.

CÍCERO AMORIM DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FLORISTA, NASCIDO EM
CANHOTINHO, PE NO DIA (15/03/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEBASTIÃO VITOR DA SILVA E DE MARIA ELISABETE AMORIM DA SILVA. EVANETE FAUSTINO
MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO , NASCIDA EM OLINDINA, BA NO DIA (05/11/1974),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARMANDO SERAFIM MOREIRA E DE
EVANIRA FAUSTINO OLIVEIRA MORIRA.

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
ITAPICURU, BA NO DIA (10/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AUGUSTINHO DOS SANTOS E DE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. ADRIANA BARRETO DO
NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM
INHAMBUPE, BA NO DIA (01/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO E DE MARINALVA DOS SANTOS BARRETO.

ANDREAS DURANTI LEHMANN, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MICHAEL LEHMANN E DE SELMA MARCHETTI DURANTI LEHMANN. MARINA BLEEKE, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM MÖNCHENGLADBACH-RFA NO DIA (01/
02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ACHIM BLEEKE E DE MARGOT
GEHLING BLEEKE.

GABRIEL RODOVAL DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
CERES, GO NO DIA (21/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO CARLOS DE LIMA E DE ERCILIA RODOVAL DE LIMA. QUEILA SILVA DOS SANTOS, ESTADO
CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SANTO ÂNGELO, RS NO DIA (01/10/2000),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM ENGENHEIRO COELHO, SP, FILHA DE MARCOS PEREIRA DOS
SANTOS E DE MARIA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS.

LUCIANO ZACARIAS DA  SILVA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TAPECEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/06/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUCIANO ZACARIAS DA SILVA E DE LUCIANA OLIVEIRA LISBOA. LORRAYNE SOUZA
RIBEIRO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM IRECÊ, BA NO DIA (05/04/
2002), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVANILSON RIBEIRO MACIEL E
DE ALDA MARIA ANTONIA DE SOUZA.

ANDERSON CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
MOTORISTA, NASCIDO EM COTIA, SP NO DIA (04/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANDERSON CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA E DE KELLY FERREIRA
BARROS. CAMILA RICARTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA
DE SOUZA RICARTE.

ADILSON COUTINHO DE BARROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA DE
APLICATIVO, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (21/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO MARINHO DE BARROS E DE VALQUIRIA COUTINHO DA
SILVA. KARINE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA
EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA (02/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ DOMINGOS DE SANTANA E DE MARIA RAIMUNDA SANTANA.

JOSÉ ADELMO SILVA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM SANTANA
DO IPANEMA, AL NO DIA (10/06/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MANOEL  FLORIANO DA SILVA E DE ANTONIA AURORA DA SILVA. MARIA MARGARIDA SILVA
FERREIRA, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO AGRICULTORA, NASCIDA EM MONTEIRO, PB NO
DIA (21/08/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ BIBIU DA SILVA
E DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO.

ADRIEL BARBOSA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (29/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS E DE EUNICE MARIA BARBOSA DOS SANTOS. MAYARA
MENEZES DE OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO E DE RITA DE CASSIA MENEZES DE OLIVEIRA.

RODRIGO SOARES BISPO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (10/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
VICENTE DE PAULA BISPO E DE MARIA SOARES BISPO. ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (04/04/1994), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA E DE CLAUDIA ROSA
DE OLIVEIRA.

MARCOS MENEZES DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
TELEFONIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/10/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MELO DOS SANTOS E DE EDITH MENEZES DOS SANT OS.
MARCIA ROSA DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SECRETARIA I, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/11/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
HELENA FERREIRA DE LIMA.

VALDEIR ARAÚJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM ARARA, PB
NO DIA (07/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARTIM DE
ARAÚJO E DE MARIA ELIZABETE DE CASTRO. SIMONE FLOR DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDA EM ESPERANÇA, PB NO DIA (23/08/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CÍCERO DA SILVA E DE MARIA BETÂNIA FLOR DA
SILVA.

RODRIGO SOUZA DAMASCENO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO
EM CANSANÇÃO, BA NO DIA (01/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE RAIMUNDO SOARES DAMASCENO E DE EULALIA PEREIRA DE SOUZA. JEANE BARBOSA DE
SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CANSANÇÃO, BA NO DIA
(06/12/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ BARBOSA DE SOUZA
E DE DOMINGAS MARIA DE SOUZA.

CLAUDIANO DE SOUZA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM ARAPIRACA, AL NO DIA (28/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS E DE JOSEFA BERNARDETE DE SOUZA. TALITA ROCHA
CORREIA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM TABOÃO DA
SERRA, SP NO DIA (26/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
CARLOS CORREIA E DE DENISE ROSA ROCHA SILVA.

ISMAEL  GERALDO DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPRESENTANTE
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS E DE JOSEFA DOS SANTOS. RAQUEL
BRAGA  DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DANIEL  APOLONIO DA SILVA E DE CLEUSA BRAGA.

ROBERTO DA SILVA MATHIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE OBRAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/06/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AGENILSON MATHIAS E DE SUELI DA SILVA BARBOSA. JULIANE SANTOS DE SOUZA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/04/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ALVES DE SOUZA E DE WILMA
HELENA DOS SANTOS DE SOUZA.

LUIZ FELIPE TARGA LEITE, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM ATIBAIA, SP NO DIA (27/07/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM ATIBAIA, SP, FILHO
DE JULIO CESAR LEITE E DE SANDRA SILVANA TARGA LEITE. VANESSA CORSINO AMER,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/12/1987),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HAMMOUDE AMER NETO E DE ANA
CORSINO AMER.

FERNANDO SIL VA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONTADOR DE
ESQUADRIAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO RAMALHO DE OLIVEIRA E DE CLEUNECIR SILVA DE
OLIVEIRA. VANESSA  FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOÃO FERREIRA SOBRINHO E DE DAMIANA DA SILVA FERREIRA.

LUÍS FELIPE FERREIRA TORRES ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LEANDRO RIBEIRO TORRES ALVES E DE FABIANA FERREIRA TORRES ALVES. NARA
SALDANHA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EDUCADORA FÍSICA, NASCIDA
EM CIPÓ, BA NO DIA (01/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MILTON CÉSAR CRUZ DE ALMEIDA E DE JACIANE SALDANHA DE
MATOS.

DENIS DE SOUZA CORDEIRO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE
ACESSO, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (02/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA E DE MARIA EULINA MENDES DE SOUZA
SILVA. THAMARES OLIVEIRA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICOLOGA, NASCIDA
EM DIADEMA, SP  NO DIA (19/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ LUIS DOS SANTOS E DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS.

FABIANO APARECIDO SANTOS LEITE, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COZINHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FRANCISCO PEREIRA LEITE E DE REGINA DALVA SANTOS. ANGELA MARIA DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (15/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CECI MARIA
DOS SANTOS.

LUÍS FERNANDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPER VISOR DE
PLANEJAMENTO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/01/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE NORBELINA FERREIRA DA SILVA. ALESSANDRA  PIRES DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE DE ATENDIMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (04/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALEXANDRE
JOSE DA SILVA E DE DIRCE PIRES DA SILVA.

AMAURY SILVA NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR DE IMOVEIS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE AMAURY SILVA JUNIOR E DE ELIZABETH IMACULADA HOFFMAN DE JESUS. ANA CAROLINA
BARBOSA CAMPOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ROGERIO MURENA CAMPOS E DE LILIAN RAMIREZ BARBOSA CAMPOS.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM
BOA ESPERANÇA, PR NO DIA (20/07/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ANTONIO ALVES DA SILVA E DE CLAUDECI JOSE DA SILVA. CLEIDE ANDRADE DE CAMPOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA
(30/06/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALBINO VIRGOLINO DE
CAMPOS E DE MARIA DA GLÓRIA DE CAMPOS.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM SALVADOR, BA NO DIA (13/04/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
HERMENEGILDO BARBOSA DOS SANTOS E DE MARIA MADALENA SANTOS. SONIA REGINA DE
SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM TABOÃO DA
SERRA, SP NO DIA (08/01/1963), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FLORILDE
PEREIRA DE SANTANA.

JOSÉ GERSON DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TRATADOR DE CACHORROS,
NASCIDO EM CUMARU, PE NO DIA (22/08/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE GELSON JOSÉ DA SILVA E DE SEVERINA MARIA DA SILVA. LUCIENE DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COPEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/11/1973),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DAMIÃO DA SILVA E DE NAIR
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.

ANDERSON DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM TABOÃO DA SERRA, SP  NO DIA (27/08/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS E DE PATRICIA DA SILVA MELO. LEILA
ANDRADE SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM
QUEIMADAS, BA NO DIA (29/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ DOS SANTOS SILVA E DE LEONICE FERNANDES ANDRADE.

ABNER VENTURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/03/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL
BRUNO VENTURA E DE CLEUSA AMBROGI VENTURA. RAQUEL CAVALCANTI DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM ITAPAJÉ, CE NO DIA (20/05/1979),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIANA CAVALCANTI DA SILVA.

FRANCINALDO SANTANA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MANOBRISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/02/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOAQUIM SANTANA DA SILVA FILHO E DE TERESINHA BARBOSA DA SILVA. MARCIA LUCIANA
DOS SANTOS ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CARUARU,
PE NO DIA (20/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS
LUCIMAR ALMEIDA CAMPOS E DE EDJANE MORAIS DOS SANTOS.

FERNANDO HENRIQUE CAVALCANTI NUNES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM CARAPICUIBA, SP NO DIA (20/11/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ CEZAR NUNES E DE JOSELIA DOS SANTOS CAVALCANTI NUNES. MONICA
SPÓSITO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE CONTRATOS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE DALME JOSÉ DOS SANTOS E DE EDENIR SPÓSITO DOS SANTOS.

ABNER VENTURA, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO , NASCIDO EM , NO DIA  (09/03/1976), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM LOCAL IGNORADO, FILHO DE MANOEL BRUNO VENTURA E DE CLEUSA
AMBROGI VENTURA. RAQUEL CAVALCANTI DA SILVA, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO , NASCIDA EM
ITAPAJÉ, CE, NO DIA (20/05/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM LOCAL IGNORADO, FILHA DE
SEBASTIANA CAVALCANTI DA SILVA.

ANDRÉ SAULO SHIKAKO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SHEICHO SHIKAKO E DE SOLANGE MARIA CONRADO SHIKAKO. MARIANA LEONHARDT HALLAGE,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO HALLAGE E DE ANA
LUCIA LEONHARDT HALLAGE.

SEBASTIÃO JOAQUIM DA SILVA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
PALMARES, PE NO DIA (02/02/1938), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CLODOMIRA MARIA DA SILVA. ZENILDA FÉLIX DE JESUS, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO
DOMÉSTICA, NASCIDA EM JUAZEIRO DO NORTE, CE NO DIA (29/04/1962), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ FIRMINO DA SILVA E DE ROBETINA FÉLIX DA
SILVA.

JEREMIAS DE CARVALHO MAIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONTADOR, NASCIDO
EM AIMORÉS, MG NO DIA (12/02/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
WALTER DE LIMA MAIA E DE DORILEA DE CARVALHO OLIVEIRA MAIA. NATÁLIA FERREIRA DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MICRO PIGMENTADORA, NASCIDA EM CRUZ
ALTA, RS NO DIA (18/02/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIANO
LUÍS SELINGES DE OLIVEIRA E DE VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA.

JOÃO PAULO MANZINI SOUZA DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM MOCOCA, SP NO DIA (01/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LUIS FERNANDO SOUZA DIAS E DE MARINA MANZINI SOUZA DIAS. GISELE SILVA
CANZI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (17/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OLIVO GILBERTO
CANZI E DE ELY SILVA CANZI.

JORGE ANDERSON DE MORAES PEREIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA,
NASCIDO EM IBIAPINA, CE NO DIA (04/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JORGE LUÍS DE MORAES E DE MARIA CLEIA DE MORAES PEREIRA. MARIA VITORIA
DOS SANTOS BARBOZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/03/2003), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CANDIDO
JOSÉ DE SOUZA BARBOZA E DE LUCIANA DOS SANTOS BARBOZA.

ARIEL RODRIGUES GALVÃO NETO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ÁLDA CELÍUDE DA SILVA GALVÃO. GIOVANNA SILVA MADRID,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM JUNDIAÍ, SP NO DIA (19/11/1998),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO BERNARDO DOS SANTOS MADRID
E DE JANAINA SILVA MADRID.

FRANK HARUO MALDANIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESPECIALISTA DE ESTRATÉGIA
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE KONRADO MALDANIS FILHO E DE NEUZA TATENO MALDANIS. LUCIA
HELENA PIOVEZAN INTERDONATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COORDENADORA DE
COMÉRCIO EXTERIOR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS EDUARDO MOREIRA INTERDONATO E DE
MARIA JOSÉ PIOVEZAN INTERDONATO.

Essencis Soluções Ambientais S.A.
CNPJ nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 09.03.2021
Data, Hora, Local: 09.03.2021, às 11h, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400, galpão fundos, São Paulo/
SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Ciro Cambi Gouveia - Presidente, Célia Maria Bucchianeri 
Francini Vasconcellos - Secretária. Deliberação aprovada: Autoriza a celebração de contrato de operação 
fi nanceira com o Banco Santander, no valor de até R$ 22.700.000, na modalidade 4131, prazo total de 48 meses, 
com 6 meses de carência e CDI + 3,85% a.a., sem fee, tendo como avalistas as companhias Solví Participações S.A. 
e Essencis Soluções Ambientais S.A., e covenant anual Dívida Líquida/EBITDA <=3,0 X na demonstração fi nanceira 
consolidada da Solví Participações S.A. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 09.03.2021. Acionista: Solví 
Participações S.A., Celso Pedroso e Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP nº 142.663/21-9 em 
24.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nova Piramidal Thermoplastics S.A.
CNPJ/MF 09.220.921/0001-34 - NIRE No. 35.300.49976-0

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Março de 2021.
Data, Hora e Local: 22 de março de 2021, às 10:00h, na sede da Nova Piramidal Thermoplastics SA, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1266, conjunto 46 – Vila Olímpia, CEP 04547-005. 
Presença: Presentes os sócios representantes da totalidade do capital social da Sociedade, conforme Lista de 
Presença constante no Anexo I desta Ata, os quais se reuniram  atendendo todas as normas da  OMS imposta  em 
relação a Pandemia do COVID-19, com utilização de máscaras e mantendo o distanciamento. Mesa: Presidente: 
Sr. Wilson Donizetti Cataldi; Secretário: Sr. Amauri dos Santos. Ordem do Dia: (a) Aprovação do relatório anual da 
Diretoria e as demais Demonstrações Financeiras da  Sociedade, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, incluindo as contas de todas as filiais (b) Destinação do Resultado do exercício em questão (c) 
Outros Assuntos de interesse da Companhia Deliberações Tomadas por Unanimidade: (a)Aprovado o  Balanço 
Patrimonial, bem como o Relatório da Diretoria e as Demais Demonstrações Financeiras da  Sociedade, referente ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicadas no “ Diário Oficial Empresarial” e no Jornal “ O 
Dia”, ambos publicados nas Edições de 18 de março de 2021 respectivamente; (b) Aprovado que o Lucro apurado 
do Exercício no valor de R$ 58.987.364,75 (cinquenta e oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), o qual terá a destinação que oportunamente será deliberada pe-
los acionistas em Assembleia. (c) Nada mais havendo a ser tratado, e oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário á 
lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada e assinada. São Paulo, 
22 de março de 2021. Amauri dos Santos - Secretário da Mesa; Wilson Donizetti Cataldi - Presidente da Mesa. 
JUCESP - Registrado sob no úmero 168.868/21-0, em 12/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002570-20.2019.8.26.0704. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV – Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a).
Mônica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Nelson Okira Sato, que também assina Nelson
Arira Sato, CPF 052.542.638-81, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda, na qual foi realizado o bloqueio de R$ 712,69, em conta
bancária de sua titularidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, comprove a impenhorabilidade da referida quantia, sob pena de converte-se a indisponibilidade em
penhora (art. 854, §§ 3º e 5º, do CPC), podendo, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (art. 525, §11,
do CPC), após o que, sem manifestação, referida quantia será levantada pela autora. 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 fevereiro de 2021.

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 Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios (“Titulares”) da Série 
Única da 12ª Emissão dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios (“CRA”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. 
(“Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), a H.COMMCOR 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 10 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: (i) A ratifi cação ou não, pelo Vencimento Antecipado da 
Escritura de Emissão de Debêntures, nos termos da cláusula 8.1.1 item (i) do Termo de Securitização, em razão, da 
Devedora realizar o pagamento da parcela de amortização prevista para 12 de abril de 2021, (pagando apenas os 
juros), depositando os recursos na conta centralizadora sufi cientes para o pagamento devido de amortização e juros 
do CRA, entretanto fora do prazo estabelecido na Debênture, do horário de expediente bancário e da B3; (ii) Uma vez 
deliberado o item (i) acima, deliberar a respeito da destinação dos recursos recebidos na conta centralizadora; (iii) 
Uma vez deliberado o item (i) acima, pela não ratifi cação do Vencimento Antecipado, autorizar ou não, a Emissora em 
conjunto com o Agente Fiduciário, efetuar o aditamento no Termo de Securitização na cláusula que diz respeito ao 
vencimento antecipado automático, para em caso de descumprimento de eventos pecuniários deverá ser convocada 
uma Assembleia, respeitando-se os respectivos prazos, para deliberar sobre o vencimento antecipado da emissão; e, 
(iv)  Autorização para Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para 
efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRA, 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 50% mais um 
dos Titulares dos CRA em circulação, ou em segunda convocação de 50% mais um dos Titulares dos CRA presentes 
nos termos da cláusula 14.6 do TS, sem prejuízo ao disposto nas cláusulas específi cas para deliberação. Procuração: 
Os Titulares dos CRA 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 verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato 
social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma 
do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Considerando as medidas restritivas relacionadas 
principalmente ao fl uxo 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 CRA 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 CRA àqueles que enviarem solicitação e 
documentos de representação para juridico@isecbrasil.com.br, gestao@isecbrasil.com.br e fi duciario@commcor.com.br, 
juridico@commcor.com.br. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRA, bem como seus procuradores deverão 
encaminhar, junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os documentos de identifi cação, 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 fi duciario@
commcor.com.br, juridico@commcor.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave.

São Paulo, 16 de abril de 2021.  ISEC SECURITIZADORA S.A.

Diretoria

Fábio Rogério Zanfelice 
Diretor Presidente

Cesar Augusto Conservani 
Diretor

Raul Almeida Cadena 
Diretor

Carlos Guerra Farias
Diretor

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 174 89
Aplicações financeiras 2.943 3.430
Concessionários e permissionários 123 179
Tributos a recuperar 4 49
Ativo financeiro de indenização 4.025 4.025
Outras contas a receber 132 117

7.401 7.889
Não circulante
Realizável a longo prazo
Ativo financeiro de indenização 2.145 6.574
Depósitos judiciais e outros 507 502

2.652 7.076
Imobilizado 981 1.035

981 1.035
Total ativo não circulante 3.633 8.111
Total do ativo 11.034 16.000

2020 2019
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
 Fornecedores 55 33
 Dividendos a pagar – 2.883
 Tributos e contribuições sociais a pagar 418 267
 Provisões 2.251 2.583
 Outros Passivos 93 81

2.817 5.847
Não circulante
 Outros Passivos 22 22

22 22
Total do passivo 2.839 5.869
Patrimônio líquido
 Capital social 12.153 12.153
 Prejuízo acumulado (3.958) (2.022)
Total do patrimônio líquido 8.195 10.131
Total do passivo e patrimônio líquido 11.034 16.000

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo/Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social (894) 422
Ajustes de itens que não representam alteração de caixa
 e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 54 54
 Juros sobre aplicações financeiras (70) (439)
 Ganho pelo valor do ativo financeiro de indenização (242) (738)

(1.152) (701)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Concessionários e permissionários 56 (55)
 Ativo financeiro de indenização 4.671 5.258
 Depósitos judiciais e outros (5) (50)
 Outros ativos 30 (35)
Decréscimo (acréscimo) em passivos
 Fornecedores 22 (18)
 Tributos e contribuições sociais 151 (14)
 Pesquisa e desenvolvimento 31 64
 Provisões (363) (2)
 Outros passivos 12 3
Caixa gerado pelas operações 3.453 4.450
 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (1.042) (1.043)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.411 3.407
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Dividendos pagos (2.883) (6.500)
 Aplicações financeiras 557 3.057
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (2.326) (3.443)
 Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa,
  líquidos 85 (36)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 89 125
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 174 89

Contador

Rodrigo Teixeira Cocchi - CRC 1SP243650/O-2  |  CPF 212.847.268-78

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2020 2019
Operações continuadas
Receita líquida dos produtos vendidos 827 1.221
Custo dos produtos vendidos (1.477) (1.278)

(650) (57)
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (523) (694)
Outras receitas operacionais 1 62

(522) (632)
Prejuízo operacional antes das participações
societárias e do resultado financeiro (1.172) (689) Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
2020 2019

 Prejuízo do exercício (1.936) (621)
Total do resultado abrangente do exercício (1.936) (621)

2020 2019
Resultado financeiro líquido
 Receitas financeiras 278 1.111
Prejuízo/Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social (894) 422
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (1.042) (1.043)
Prejuízo do exercício (1.936) (621)
Ações em circulação ao final do exercício 12.153 12.153
Prejuízo diluído por lote de mil ações - em R$ (159,30) (51,10)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Capital 
subscrito

Prejuízos 
acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2019 12.153 (1.401) 10.752
Prejuízo do exercício – (621) (621)

Em 31 de dezembro de 2019 12.153 (2.022) 10.131
Em 1º de janeiro de 2020 12.153 (2.022) 10.131
Prejuízo do exercício – (1.936) (1.936)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 12.153 (3.958) 8.195

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Relatório da Administração: Estas demonstrações financeiras foram 
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil vigentes em 31 de dezembro de 2020 e consideram 
também a legislação societária brasileira. Perfil: A Santa Cruz Geração de 
Energia S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de São Paulo, Brasil, foi 
constituída em 1º de agosto de 2005. A Companhia é controlada direta da 

Votorantim S.A. (“VSA”). A VSA é uma companhia de capital fechado 
integralmente controlada pela família “Ermírio de Moraes” e que constitui a 
holding das empresas Votorantim, com sede na cidade de São Paulo, Brasil. 
Sistema Elétrico e Operação: A Companhia possui duas centrais 
geradoras hidroelétricas (CGHs) em operação, com capacidade instalada 
de 1,8 MW ou 15 GWh/ano. Resultado do Exercício: A Companhia atua no 

segmento de geração de energia e apresentou prejuízo após os impostos de
R$ 1.936 mil no exercício de 2020. Recursos Humanos: A Companhia
oferece a seus colaboradores, planos de benefícios destinados à
alimentação, assistência médica e odontológica, participação nos resultados
e plano de previdência privada com contribuição definida através da
Fundação Senador José Ermírio de Moraes (FUNSEJEM).        A Diretoria

Santa Cruz Geração de Energia S.A. 
CNPJ/MF nº 07.614.088/0001-80

Demonstrações
Financeiras

2020
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Fortunato Securitizadora S.A. 
CNPJ/MF: 21.610.416/0001-00

Demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31/12/2020 (Valores expressos em reais)
Senhores Acionistas, A Administração da Fortunato Securitizadora S.A., 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à aprecia-
ção de V.Sas. as Demonstrações Financeiras, com o Parecer dos Auditores 
Independentes relativas aos exercícios findos de 31/12/2020 comparativas 
a 31/12/2019. A Companhia é uma sociedade por ações constituída em 
29/10/2014 de acordo com as leis brasileiras vigentes, e tem como objetivo 
social (I) securitização de direitos creditórios comerciais, industriais, finan-
ceiros, agronegócio e imobiliários, assim compreendida a compra, venda e 
prestação da respectivas garantias em créditos imobiliários; (II) emissão e 

colocação no mercado privado (sem intermediação de instituição financei-
ra) de títulos, valores mobiliários e de certificados de recebíveis imobiliários 
(“CRI”); (III) prestação de serviços relacionados a operações no mercado 
secundário de títulos e valores mobiliários; (IV) prestação de serviços e rea-
lização de outros negócios referentes a operações no mercado secundário 
de créditos imobiliários, de acordo com a Lei 9.514/97 e das normas que 
vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la; (V) Emissão de Debêntu-
res em regime de distribuição pública ou privada na forma da Lei 6.404/76, 
(VI) realizar negócios e prestação de serviços de seleção, administração e 

cobrança de direitos de créditos lastreados nos títulos e valores mobiliários
relacionados à atividade de securitização de créditos. Em atendimento a ins-
trução CVM nº 381/2003, informamos que a empresa AJCA Auditores Inde-
pendentes S/S foi contratada pela Companhia, conforme assembleia geral
de 17/04/2020, para prestação de serviços de auditoria externa relacionados
aos exames das demonstrações financeiras da Companhia de 31/12/2020
comparativas a 31/12/2019, e não prestou, desde a sua contratação servi-
ços não relacionados à auditoria externa. São Paulo - SP, 29/03/2021. For-
tunato Securitizadora S.A. Sérgio Fortunato - Diretor Presidente

Balanço Patrimonial
Ativo  Nota 2020 2019
Ativo circulante   10.728.844 12.192.596
Caixa e equivalentes de caixa  5 3.229.518 829.870
Direitos creditórios a receber  6 7.498.313 11.362.726
Impostos a recuperar   1.013 -
Ativo não circulante   580.615 574.916
Outros Créditos  7 556.293 544.413
Imobilizado/Intangível  8 24.322 30.503
Total do Ativo   11.309.459 12.767.512
Passivo  Nota 2020 2019
Passivo circulante   117.660 277.290
Obrigações com fornecedores   7.801 184.877
Obrigações tributárias  9 23.670 12.318
Obrigações trabalhistas e sociais  10 86.189 80.095
Passivo não circulante   10.644.748 11.980.222
Títulos e valores mobiliários  11 10.644.748 11.980.222
Patrimônio líquido  12 547.051 510.000
Capital social   50.000 50.000
AFAC   450.000 450.000
Reserva legal   10.000 10.000
Lucros e Prejuízos Acumulados   37.051 -
Total do Passivo   11.309.459 12.767.512

Demonstração do Resultado  Nota 2020 2021
Receita de Securitização   2.919.099 3.886.909
Receita de Serviço   61.860 113.292
(-) Custo de captação   (586.931) (1.112.536)
(-) Deduções da receita   (116.837) (139.941)
Receita operacional líquida   2.277.191 2.747.724
Lucro bruto   2.277.191 2.747.724
(Despesas) / Receitas operacionais:
Despesas gerais e administrativas   (2.647.914) (3.360.328)
Total das despesas operacionais   (2.647.914) (3.360.328)
Lucro antes do Resultado Financeiro  13 (370.723) (612.604)
Despesas financeiras   (112.067) (172.815)
Receitas financeiras   546.763 972.072
Resultado financeiro líquido  14 434.696 799.257
Resultado Operacional Líquido   63.973 186.653
Outras receitas/despesas   1.292
Outras Receitas/Despesas   1.292 -
Outras receitas não operacionais   - 88.377
Receitas não operacionais   - 88.377
Resultado Antes das provisões   65.265 275.030
(-) Provisão para imposto de renda   (17.634) (49.980)
(-) Provisão para contribuição social   (10.580) (24.767)
Lucro líquido do período   37.051 200.283
Lucro líquido por ação   0,74102 4,00566
Demonstração do Resultado Abrangente  2020 2021
Resultado Líquido do Período  37.051 200.283
Outros Resultados Abrangentes  - -
Resultado abrangente do período  37.051 200.283

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital  Re- Resul-
  Social  serva tado do
  Subscrito AFAC Legal Período Total
Saldo em 31/12/2018  50.000 450.000 10.000 1.694.964 2.204.964
Resultado do período     200.283 200.283
Ajuste de exercício anterior     854.753 854.753
Destinação do Resultado
- Dividendos obrigatórios     (2.750.000) 2.750.000)
Saldo em 31/12/2019  50.000 450.000 10.000 - 510.000
Resultado do período     37.051 37.051
Saldo em 31/12/2020  50.000 450.000 10.000 37.051 547.051

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1) Contexto Operacional: A Fortunato Securitizadora S.A. é uma socieda-
de anônima de capital aberto, constituída em 29/10/2014 e tem como obje-
tivo social (I) securitização de direitos creditórios comerciais, industriais, fi-
nanceiros, agronegócio e imobiliários, assim compreendida a compra, ven-
da e prestação da respectivas garantias em créditos imobiliários; (II) emis-
são e colocação no mercado privado (sem intermediação de instituição fi-
nanceira) de títulos, valores mobiliários e de certificados de recebíveis imo-
biliários (“CRI”); (III) prestação de serviços relacionados a operações no 
mercado secundário de títulos e valores mobiliários; (IV) prestação de servi-
ços e realização de outros negócios referentes a operações no mercado 
secundário de créditos imobiliários, de acordo com a Lei 9.514 de 20.11.1997 
e das normas que vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la; (V) 
Emissão de Debêntures em regime de distribuição pública ou privada na 
forma da Lei 6.404/76, (VI) realizar negócios e prestação de serviços de 
seleção, administração e cobrança de direitos de créditos lastreados nos tí-
tulos e valores mobiliários relacionados à atividade de securitização de cré-
ditos. Os possíveis riscos de não liquidação destas operações, são de res-
ponsabilidade dos investidores em sua totalidade. As demonstrações finan-
ceiras da Companhia relativas ao período findo em 31/12/2020 foram auto-
rizadas pelo Conselho de administração em 29/03/2021. 2) Riscos: 2.1 
Risco de mercado: Este tipo de risco está ligado à perspectiva de eventos 
adversos, que impactem os preços dos ativos transacionados e/ou sua liqui-
dez. Esse risco está associado a variáveis macros sistêmicas, como infla-
ção, taxas de juros, taxas de câmbio e outras. 2.2 Política anti-inflacioná-
ria: No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de in-
flação e vários momentos de fragilidade nos controles inflacionários. As 
medidas do Governo Federal realizadas para combate e controle da meta de 
inflação contribuem para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade 
das taxas de juros dos títulos. Essas medidas podem, no futuro, ter um efei-
to material desfavorável sobre a economia e sobre os ativos que lastreiam 
as Debêntures emitidas pela Companhia. 2.3 Risco institucional: Este ris-
co está associado à possibilidade de eventos adversos em âmbito da legis-
lação, da regulamentação, da autorregulação (a cargo dos próprios agentes 
do mercado considerado) e do cumprimento dos contratos. Eventos como 
mudança na legislação tributária ou em regras estabelecidas por uma enti-
dade reguladora se enquadram nessa modalidade de risco. 2.4 Risco fis-
cal: A política fiscal é o conjunto de medidas tomadas pelo governo para que 
haja estabilização da economia, redistribuição de renda e a alocação dos 
recursos. Seguindo estes parâmetros, o governo planeja para 2021 alcançar 
a meta fiscal, aumentar investimentos e retomar o crescimento do país. 2.5 
PIS/ COFINS: São tributos que tem a mesma base de cálculo e forma de 
cobrança similar, não justificando então duas contribuições com legislações 
próprias e quase idênticas. Assim, já é esperada a unificação dos impostos 
para 2021, receando, entretanto, o mercado com a expectativa de aumento 
das alíquotas. Havendo mudança no imposto existe o risco de a operação da 
Companhia sofrer um impacto direto, uma vez que suas receitas brutas são 
tributas pelo PIS/COFINS e atualmente estão enquadradas conforme as 
pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Art. 3 da Lei 9.718/1998. Se 
aprovado os impostos deixarão de terem o efeito da “não cumulatividade” 
elevando demasiadamente as alíquotas - PIS de 0,65% para 1,65% e CO-
FINS de 4% para 7,6% - ocasionando também em um encarecimento da 
operação e possível fuga de clientes. 2.6 Risco Operacional: Associado à 
possibilidade de eventos adversos intrinsecamente associados aos partici-
pantes do mercado, empresas e demais entidades, tal risco está ligado a 
práticas internas de gestão e a processos organizacionais. 2.7 Direitos Cre-
ditórios: O principal risco incidido sobre a Companhia refere-se a possível 
redução dos recebimentos dos devedores de direitos creditórios causado 
pela instabilidade no ambiente econômico. Especialistas afirmam que em 
um cenário de extrema crise econômica, os recebimentos possam sofrer 
redução de até 50%. 2.8 Risco de Crédito: O risco de crédito está associa-
do à possibilidade de uma das partes de uma transação não cumprir sua 
obrigação com as demais, deixando de honrar compromisso financeiro as-
sumido. 2.9 Inadimplência: O quadro de recessão na economia afeta dire-
tamente o ritmo de negócios e a geração de caixa das empresas. Conse-
quentemente gera um aumento da taxa de juros por conta do cenário infla-
cionado e um aumento das restrições para se obter crédito, resultando as-
sim, no aumento das taxas de inadimplência. Com o aumento significativo 
da inadimplência é possível que os devedores dos créditos negociados com 
a Companhia não tenham capacidade de cumprir com suas obrigações e, 
como o pagamento dos investidores das Debêntures emitidas pela Compa-
nhia está baseado no pagamento dos direitos creditórios, isto pode alterar o 
retorno previsto pelos investidores. 3) Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base 
nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária 
brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas 
pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas 
pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao “Pro-
nunciamento Conceitual Básico - Estrutura Conceitual para a Elabora-
ção e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC” 
e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacio-
nais. 4) Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras são 
elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas esti-
mativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos financeiros pelo 
valor justo, provisão para receitas incorridas que ainda não foram faturadas, 
assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras pro-
visões. 4.1 Moeda funcional: As demonstrações financeiras são apresenta-
das em Reais, sendo o Real (R$) a moeda funcional da Companhia. 4.2 
Reconhecimento de receita: i. Prestação de serviços: A receita de presta-
ção de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previs-
tos nos contratos celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos 
mesmos, ou seja, quando os riscos significativos e os benefícios são trans-
feridos para o comprador. Quando o resultado do contrato não puder ser 
medido de forma confiável, a receita é reconhecida apenas na extensão em 
que as despesas incorridas puderem ser recuperadas. ii.  Receita de juros: 
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ati-
vos financeiros que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabi-
lizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os 
pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida 
estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, 
quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A 
receita de juros é incluída na rubrica “Receita financeira” nas demonstrações 
do resultado. iii. Receita de securitização:  O spread da operação decorre, 
basicamente, da diferença entre o preço pago pela Companhia na aquisição 
do crédito e o preço de colocação das debêntures aos investidores. Em ou-
tras palavras, a Companhia adquire o lastro de crédito, aplicando determina-
do fator que somente será em parte repassada como forma de remunera-
ção, de modo que a diferença observada entre as taxas consiste no spread 
realizado. 4.3 Impostos e contribuições: i. Imposto de renda pessoa jurídi-
ca e contribuição social sobre o lucro líquido - correntes: O Imposto de Ren-
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) são calculados com base nas alíquotas vigentes (15% para o IRPJ, 
10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R$ 240.000 por ano 
e 9% de CSLL) e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social para fins de determinação de exigibilidade, 
quando aplicável. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, tem-
porariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente 
não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, 
geram créditos ou débitos tributários diferidos. ii. Imposto sobre serviços: As 
receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, 
pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) - Seguindo a Lei 10.684/2003, a alíquota da 
COFINS fica elevada para 4% para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º 
e 8º do Art. 3 da Lei 9.718/1998. Entre elas as sociedades de crédito imo-

Demonstração do Fluxo de Caixa  2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL  65.265 275.030
Ajustado por: - Remuneração de Debêntures  586.931 854.753
- Depreciação e amortização do exercício  6.181 1.112.536
- Constituição de PECLD  786.873
- Provisão sobre Debêntures  (1.279.177)
- Ajuste de exercício anterior   4.765
  166.073 2.247.084
(Aumento)/Diminuição das contas ativas
- Contas a receber  3.077.540 527
- Impostos a recuperar  (1.013)
- Outros créditos  (11.880) (544.413)
Aumento/(Diminuição) das contas passivas
- Obrigações com fornecedores  (177.076) 37.760
- Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)  1.202 (87.571)
- Obrigações sociais e trabalhistas  6.094 5.481
- Outras obrigações   (2.097.286)
Caixa proveniente/(usado) nas operações  3.060.940 (438.418)
- Imposto de Renda e Contribuição Social pagos  (18.064) (75.236)
Caixa líquido usado atividades operacionais  3.042.876 (513.654)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
- Aquisição de ativo imobilizado  - (22.005)
Caixa líquido usado atividades de investimentos  - (22.005)
Fluxo de caixa atividades de financiamentos
- Distribuição de Dividendos   (2.750.000)
- Resgate de Debêntures  (643.228)
- Ingressos Decorrentes Emissão de Debêntures   1.209.125
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento  (643.228) (1.540.875)
Aumento/(Diminuição Líquida de caixa e 
 equivalentes de caixa  2.399.648 (2.076.534)
Caixa e equivalentes de caixa-início do período  829.870 2.906.404
Caixa e equivalentes de caixa-fim do período  3.229.518 829.870 
Demonstração do Valor Adicionado  2020 2019
I - Receita  2.980.959 4.088.578
I.1 - Receita com securitização  2.919.099 3.886.909
I.2 - Receita com prestação de serviços  61.860 113.292
I.3 - Outras receitas   88.377
II - Insumos Adquiridos de Terceiros  1.693.108 2.470.562
III - Valor Adicionado Bruto  1.287.851 1.618.016
IV - Depreciação, Amortização e Exaustão  6.181 4.765
V - Valor Adicionado Líquido  1.281.670 1.613.251
VI - Valor Adicionado Recebido em Transferência  546.763 972.072
VI.1 - Receitas financeiras  546.763 972.072
VII - Valor Adicionado Total a Distribuir  1.828.433 2.585.323
VIII - Distribuição do Valor Adicionado  1.828.433 2.585.323
VIII.1 - Pessoal  706.033 647.519
VIII.2 - Impostos, taxas e contribuições  275.840 343.799
VIII.3 - Remuneração de capitais de terceiros  809.509 1.393.722
VIII.4 - Remuneração de capitais próprios  37.051 200.283

biliário. • Programa de Integração Social (PIS) - 0,65% • Imposto Sobre 
Serviços (ISS) - 2% a 5%; 4.4 Instrumentos financeiros - reconhecimento 
inicial e mensuração: i. Ativos financeiros - reconhecimento e mensuração: 
Os ativos financeiros da Companhia são classificados como ativos financei-
ros a valor justo por meio do resultado a valor justo, acrescidos dos custos 
de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo finan-
ceiro, que é composto pelo caixa e equivalentes de caixa, bancos conta 
movimento e aplicações de liquidez imediata. 4.5 Ajuste a Valor Presente 
(AVP) de ativos e passivos: A Companhia não pratica transações significa-
tivas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das 
obrigações são mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por 
valores próximos aos respectivos valores presentes. 4.6 Avaliação do valor 
recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tec-
nológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá-
vel. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. A Administração avaliou 
o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 31 de de-
zembro 2020 não identificou ajustes a serem contabilizados. 4.7 Provisão 
para redução ao valor de recuperação de direitos creditórios: Os direi-
tos creditórios são classificados de acordo com o julgamento da Administra-
ção quanto ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econô-
mica, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, 
que requer a análise da carteira quanto ao atraso das operações, conforme 
regras e procedimentos definidos na Instrução normativa 1.700 da Receita 
Federal em seu art. 71. 4.8 Outros ativos e passivos (circulantes e não 
circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das va-
riações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos 12 meses, caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. 4.9 Caixa e equivalentes de caixa: 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A 
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando 
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando 
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação. 4.10 Tributos a compensar: Uma vez identificado 
valores de tributos passíveis de compensação, seja por recolhimento indevi-
do ou a maior, tais valores devem ser contabilizados em contas do ativo, 
com a corresponde atualização, de acordo com a legislação de regência. 
Para efeito de contabilização e cômputo na base de cálculo do IRPJ e da 
Contribuição Social Sobre o Lucro, os juros devem ser apropriados pelo re-
gime de competência. A empresa deverá manter controles extra contábeis 
dos créditos a compensar, bem como dos valores dos juros apropriados e 
dos valores compensados, para fazer prova frente a possíveis questiona-
mentos por parte do Fisco. 4.11 Informações por segmento: O CPC 22 
requer que as operações por segmento sejam identificadas com base em 
relatórios internos utilizados pelos tomadores de decisão com a finalidade 
de alocar recursos aos segmentos e avaliar sua performance. A Administra-
ção efetuou a análise mencionada e concluiu que a Companhia opera em 
um único segmento (securitização de créditos) e por isso não há a necessi-
dade de nenhuma divulgação adicional. 4.12 Julgamentos: A preparação 
das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divul-
gações de passivos contingentes na data-base das demonstrações financei-
ras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia 
levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou 
passivo afetado em períodos futuros. 5. Caixa e Equivalentes de Caixa: O 
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de 
mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas 
garantidas na demonstração dos fluxos de caixa, se aplicável. As contas 
garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, 
no passivo circulante. O caixa e equivalentes de caixa existentes na socie-
dade compõem-se da seguinte forma:  2020 2019
Bancos Conta Movimento  1.947.004 507.517
Aplicações de Liquidez Imediata  1.282.514 322.353
Total Caixas e Equivalentes de Caixa  3.229.518 829.870
6. Direitos Creditórios a Receber: O saldo de Direitos Creditórios a rece-
ber é composto por direitos de créditos adquiridos de empresas originado-
ras dos segmentos industriais, comerciais e da prestação de serviços sem 
aquisição substancial de riscos e benefícios. Os valores são escriturados 
pelo valor de face dos Direitos Creditórios a receber, devido ao fato do prazo 
médio da carteira ser inferior a 180 dias, a empresa optou por não reconhe-
cer o ajuste a valor presente, requerido pelo CPC 12. A Companhia não está 
substancialmente exposta à variação do fluxo de caixa esperado associado 
ao direito creditório quando o cedente ou parte relacionada, em relação à 
operação de cessão, assumir obrigação não formalizada ou quando garantir, 
por qualquer outra forma, compensar as perdas de crédito associadas ao 
direito creditório objeto da operação. i. Operações com aquisição substancial 
de riscos e benefícios - quando a securitizadora adquire substancialmente 
todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da 
operação, ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do 
cedente. ii. Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios - 
quando a securitizadora não adquire substancialmente todos os riscos e 
benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação, não 
ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente. A 
classificação dos grupos acima é de responsabilidade da Administração e 
deverá ser estabelecida utilizando-se como metodologia, preferencialmente, 
o disposto na escritura de emissão de debêntures, associado aos direitos 
creditórios objeto da operação. a) Posição sintética de direitos creditórios 
relativa as operações sem aquisição substancial de riscos estão representa-
das por:  2020 2019
Direitos Creditórios a receber  14.421.859 16.962.602
(-) Créditos vencidos e não liquidados  (6.923.546) (5.599.876)
Total de Direitos Creditórios  7.498.313 11.362.726
b) Posição por vencimento em dias da carteira de direitos creditórios:
Vencimentos  Vencidos A vencer
até 30 dias  59.975 4.860.176
31 e 60 dias  18.004 1.331.552
61 e 90 dias  16.500 805.182
91 e 120 dias  83.349 333.950
121 e 150 dias  19.710 82.291
151 e 180 dias  36.067 7.893
Acima de 180 dias  6.738.052 29.158
PECLD  (6.923.546) -
  48.111 7.450.202
   7.498.313
c) Previsão de Créditos de Liquidação Duvidosa possui uma diferença não 
identificada apontada pela auditoria conforme quadro abaixo e que será re-
solvida durante o exercício de 2021.
  Saldo Contábil Saldo Calculado Diferença
(-)Créditos não liquidados  (6.923.546) (6.738.052) (185.494)
7. Outros Créditos: A conta de “Outros créditos” é composta por:
  2020 2019
Adiantamento de lucros  556.293 544.413
Total Outros créditos  556.293 544.413
8. Imobilizado: A conta de “imobilizado/Intangível” é composta por:
     2020 2019
Descrição  Taxa Custo Depreciação Residual Residual
Móveis e utensílios  10% 16.831 4.496 12.335 25.777
Equipamentos escritório  20% 24.259 12.272 11.987 4.726
Total do Imobilizado   41.090 16.768 24.322 30.503

9. Obrigações Tributárias: A conta “Obrigações tributárias” é composta por:
  2020 2019
PIS a recolher  1.496 1.331
COFINS a recolher  9.207 8.192
ISS a recolher  254 256
IRPJ a recolher  7.569 1.225
CSLL a recolher  4.541 735
IRRF s/ Terceiros  147 141
Retenção 4,65%  456 438
Total obrigações tributárias  23.670 12.318
10. Obrigações Trabalhistas: A conta “Obrigações trabalhistas e sociais” é
composta por:  2020 2019
FGTS a recolher  1.472 3.401
Salários  33.002 53.553
IRRF s/ salários  7.224 7.499
INSS a recolher  11.987 15.642
Prov. Férias e 13º Salário  23.847
INSS e FGTS s/ provisões  8.657
Total obrigações trabalhistas  86.189 80.095
11. Títulos e Valores Mobiliários: A Companhia realizou a 1ª emissão pri-
vada de debêntures, em 16/03/2015, onde foram emitidas 600 debêntures
simples, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 perfazendo o montante
de R$ 6.000.000,00, realizada em 3 séries, com as seguintes características:
• As debêntures da 1ª série são de classe subordinada, composta de 200
debêntures, de valor unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 2.000.000,00,
terão prazo de vencimentos de 120 meses e o rendimento será equivalente
a 110% do CDI. • As debêntures da 2ª série são de classe subordinada,
composta de 200 debêntures, de valor unitário de R$ 10.000,00, totalizando
R$ 2.000.000,00, terão prazo de vencimentos de 120 meses e o rendimento
será equivalente a 130% do CDI. • As debêntures da 3ª série são de classe
subordinada, composta de 200 debêntures, de valor unitário de R$ 10.000,
totalizando R$ 2.000.000,00, terão prazo de vencimentos de 120 meses e
o rendimento será equivalente a 150% do CDI. A Companhia realizou a 2ª
emissão privada de debêntures, em 21/08/2015, onde foram emitidas 300
debêntures simples da espécie subordinada não conversíveis em ações,
com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 perfazendo o montante de R$
3.000.000,00, realizada em série única. As debêntures desta emissão terão
validade de 120 meses, ou seja, vencerão no dia 04/08/2025, data em que
a emissora se obriga a proceder ao pagamento das debêntures. A base
de remuneração do valor unitário das debêntures fará jus à remuneração
de 110% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros (“DI”) de um dia, “over extra-grupo”, expressa na forma de
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP.
A Companhia realizou a 3ª emissão privada de debêntures, em 16/01/2018,
onde foram emitidas 100 debêntures simples da espécie subordinada não
conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 perfa-
zendo o montante de R$ 1.000.000,00, realizada em série única. As debên-
tures desta emissão terão validade de 120 meses, ou seja, vencerão no dia
15/01/2028, data em que a emissora se obriga a proceder ao pagamento
das debêntures. A base de remuneração do valor unitário das debêntures
fará jus à remuneração de 150% da variação acumulada das taxas médias
diárias dos Depósitos Interfinanceiros (“DI”) de um dia, “over extra-grupo”,
expressa na forma de percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e
divulgadas pela CETIP. De acordo com as características supracitadas, as
debêntures estão assim relacionadas:  2020 2019
Emissão de debêntures  10.012.919 10.322.463
Remuneração de debêntures  6.050.132 5.796.885
(-) Provisão para Perdas com Debêntures  (5.418.303) (4.139.126)
Total títulos e valores mobiliários  10.644.748 11.980.222
12. Patrimônio Líquido: Capital social - O capital social totalmente integra-
lizado é de R$ 50.000,00, representado por 50.000 ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal. AFAC - Adiantamento para futuro aumento de
capital é o valor destinado pelos acionistas a partir da reserva de lucros que
integrará no próximo exercício o Capital Social da Companhia. O montante
atual destinado para AFAC é de R$ 450.000,00. Reserva legal - A reserva
legal constituída está dentro do limite de 20% não excedendo o capital so-
cial em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações
e com o artigo 27, § 1º, letra (a) do estatuto social da Companhia. Lucros e
Prejuízos Acumulados - A conta de Lucros e Prejuízos acumulados da Com-
panhia apresenta um prejuízo de R$ 37.051,19 (trinta e sete mil e cinquenta
e um reais e dezenove centavos). 13. Resultado Operacional Líquido: O
Resultado Operacional é composto de receitas operacionais deduzidas as
despesas operacionais, composto por:
Descrição (em reais)  2020 2019
Receitas operacionais  2.277.191 2.747.724
Receita de deságio  2.919.099 3.886.909
Receita de prestação de serviço  61.860 113.292
(-) Custo de captação  (586.931) (1.112.536)
(-) COFINS  (97.844) (115.507)
(-) PIS  (15.900) (18.770)
(-) ISS  (3.093) (5.664)
Despesas operacionais  (2.647.914) (3.360.328)
Despesas Gerais e Administrativas  (2.647.914) (3.360.328)
Resultado operacional líquido  (370.723) (612.604)
14. Resultado Financeiro Líquido: O Resultado Financeiro é composto
de receitas financeiras deduzidas as despesas financeiras, composto por:
Descrição (em reais)  2020 2019
Receitas Financeiras  546.763 972.072
Acréscimos recebidos  248.763 379.576
Outras receitas financeiras  298.000 592.496
Despesas Financeiras  (112.067) (172.815)
Despesas bancárias  (112.067) (172.751)
Multas e Juros s/ Impostos   (64)
Resultado financeiro líquido  434.696 799.257
15. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros ativamente uti-
lizados pela Sociedade estão substancialmente representados por caixa e
equivalentes de caixa, direitos creditórios a receber e títulos e valores mo-
biliários, realizado em condições usuais de mercado, estando reconhecidos
integralmente nas demonstrações contábeis considerando-se os critérios
descritos no item 2. Valorização dos instrumentos financeiros: O principal
instrumento financeiro ativo em 31/12/2020, bem como os critérios para sua
valorização, está descrito a seguir: Caixa e equivalentes de caixa (nota 5):
os saldos mantidos em contas correntes bancárias. Direitos Creditórios a
receber (nota 6): são avaliados no momento inicial pelo valor de face dos
títulos adquiridos. Títulos e valores mobiliários (nota 11): considerando a
natureza dos débitos específicos, não há valor de mercado comparável com
os saldos contábeis em 31/12/2020. São Paulo - SP, 31/12/2020. Sérgio
Fortunato - Diretor Presidente; Maria Erayde Castro Fortunato - Diretor
Vice Presidente; Domingos Laruccia - Contador - CRC/SP 119167/O.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financei-
ras: Aos Acionistas e Administradores da Fortunato Securitizadora S.A.. 
São Paulo - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Fortunato Securitizadora S.A., que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção 
a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações fi-
nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fortunato Securitiza-
dora S.A., em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: A Compa-
nhia tem como base para constituição da provisão de créditos vencidos e 
não liquidados, os títulos vencidos com mais de 180 dias. Para a apuração 
do saldo de 31/12/2020, procedeu-se a elaboração do cálculo, com base no 
relatório financeiro de direitos creditórios a receber, sendo identificado uma 
diferença de R$ 185.494 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa 
e quatro reais) entre o valor apurado e o saldo contábil registrado, conforme 
nota explicativa 6. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais as-
suntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa audito-
ria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nos-
sa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de 
nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não ex-
pressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Determinamos 
que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório. Títulos e Valores Mobiliários 
(Nota explicativa 11): A emissão e colocação de títulos e valores mobiliá-
rios é uma das etapas da securitização de créditos. Durante o exercício a 

Companhia não efetuou emissão de debêntures. Essas emissões precisam 
ser devidamente registradas nos Órgãos Específicos e também publicadas 
no Diário Oficial e jornal de grande circulação, quando realizadas. Devido à 
relevância, esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de 
auditoria incluíram testes de análise de todos os documentos relacionados 
a emissão de debêntures, verificando os procedimentos corretos para que 
essas debêntures estejam devidamente lastreadas em direitos creditórios, 
bem como, analisamos a remuneração das debêntures para a data base de 
31/12/2020. Valorização de instrumentos financeiros (Nota explicativa 
15): As operações da companhia são voltadas à aquisição e securitização 
de direitos creditórios imobiliários, emissão e colocação de títulos e valores 
mobiliários, cessão e reaquisição dos direitos creditórios, prestação de ser-
viços relacionados a operações no mercado secundário de créditos. Enten-
demos que estas operações expõem a companhia, a riscos de perdas finan-
ceiras, decorrente da aquisição de créditos que possam incorrer em inadim-
plência e consequente perdas financeiras. Com objetivo de reduzir a respec-
tiva exposição a perdas, a companhia possui um ambiente de controles in-
ternos, voltados a análise de créditos e confirmações de operações, com 
critérios predefinidos para aquisição de recebíveis, bem como o monitora-
mento constante da carteira dos respectivos recebíveis pela gestão da com-
panhia, visando assim, minimizar a possibilidade de aquisições de crédito 
cuja liquidez seja duvidosa ou sem lastro. Devido à relevância, esse assunto 
foi considerado significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria 
conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram tes-
tes de controles internos sobre o processo de análise de crédito, gestão e 
reconhecimento e classificação desses instrumentos financeiros. Obtivemos 
o relatório financeiro analítico de todos os recebíveis em aberto na data 
base de 31/12/2020, onde promovemos testes relacionados a idade dos 
respectivos títulos e testes de liquidações subsequentes. Avaliamos também 
a adequação das divulgações feitas nas demonstrações financeiras. Outros 
assuntos - Auditoria dos valores correspondentes: As demonstrações 
financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019, apresentadas para 
fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores indepen-
dentes, que emitiram relatório datado de 26/03/2020, não contendo ressal-
va. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor - Informações correspondentes sobre as de-
monstrações do valor adicionado: Revisamos, também, as informações 
correspondentes relativas às demonstrações do valor adicionado (DVA), in-
dividuais, referentes ao período de 31/12/2020 elaboradas sob a responsa-
bilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas demons-

trações é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários e considerada informação suplementar pelas IFRS, que
não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram subme-
tidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e,
com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que
nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos
relevantes, de forma consistente com as informações contábeis correspon-
dentes individuais tomadas em conjunto. Responsabilidades da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas
de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emi-
tidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos audito-
res independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos audito-
res e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito de valores e divulga-
ções apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos sele-
cionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras da companhia para planejar
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da ade-
quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a
evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Curitiba, 30/03/2021. AJCA Auditores Independentes S/S.
- CRC/PR - 005288/O-6, Antonio Justichechem - CRC/PR - 037.469/O-4.
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Kolplast CI S.A.
CNPJ nº 59.231.530/0001-93

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Ativo 2020 2019
Circulante 29.004 18.656
Caixa e equivalentes de caixa 3.617 1.729
Contas a receber 12.975 8.351
Estoques 10.010 6.909
Tributos a recuperar 1.683 585
Despesas pagas antecipadamente 139 142
Adiantamento a fornecedores 545 379
Outros créditos 35 560
Não circulante 29.656 32.418
Tributos a recuperar 4 –
Depósitos judiciais 10 –
Imobilizado 13.563 12.419
Intagível 2.499 2.629
Agio 13.580 17.370
Total do ativo 58.660 51.074

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 21.414 16.374
Fornecedores 6.824 3.139
Empréstimos e financiamentos 4.875 5.451
Tributos a recolher 2.532 738
Salários e encargos sociais 1.736 1.724
Outras contas a pagar 5.447 5.321
Não circulante 10.660 19.049
Empréstimos e financiamentos 5.050 9.005
Outras contas a pagar 5.610 10.044
Patrimônio líquido 26.585 15.651
Capital social 11.582 11.582
Reserva de capital 1.097 1.097
Reserva legal 13.906 2.973
Total do passivo e do patrimônio líquido 58.660 51.074

Demonstrações do resultado 2020 2019
Receita bruta de produtos e serviços 85.787 65.657
(–) Vendas canceladas (1.572) (1.035)
(–) Impostos (14.322) (10.733)
Receita operacional líquida 69.894 53.889
(–) Custo dos produtos vendidos (30.219) (29.590)
(=) Lucro bruto 39.674 24.299
(+/–) Despesas/receitas operacionais (18.179) (18.277)
Gerais e administrativas (20.817) (18.431)
Outras receitas/(despesas) operacionais 2.638 155
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 21.495 6.022
Receitas/(despesas) financeiras (1.614) (2.146)
Receitas/(despesas) de variação cambial (38) (3)
(=) Resultado financeiro líquido (1.652) (2.149)
(=) Lucro antes dos tributos sobre o lucro 19.843 3.873
(–) Imposto de renda e contribuição social (6.911) (1.397)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 12.933 2.476

Demonstrações do resultado abrangente 2020 2019
Resultado do exercício 12.933 2.476
Total do resultado abrangente do exercício 12.933 2.476

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capital  
social

Re- 
serva  
de Ca 

pital

Reservas  
de lucros

Lucros/ 
(prejuízos) 

acumulados  
(reapre- 

sentado) Total

Re 
serva  
legal

Reser 
va de  

lucros
Saldos em 31/12/2018 11.582 1.097 348 1.804 – 14.831
Lucro do exercício – – – – 2.476 2.476
Reserva legal – – 124 – (124) –
Dividendos distribuídos – – – – (1.640) (1.640)
Retenção de lucro – – – 697 (697) –
Incorporação Adlin – – – – (15) (15)
Saldos em 31/12/2019 11.582 1.097 472 2.501 – 15.651
Lucro do exercício – – – – 12.933 12.933
Reserva legal – – 647 – (647) –
Dividendos distribuídos – – – – (1.999) (1.999)
Retenção de lucro – – – 10.287 (10.287) –
Incorporação Adlin – – – – – –
Saldos em 31/12/2020 11.582 1.097 1.119 12.788 – 26.585

Notas explicativas das demonstrações contábeis
1. Contexto Operacional: A Kolplast CI S.A. (“Kolplast” ou “Companhia”) é 
uma sociedade anônima de capital fechado que produz e distribui material 
de consumo e diagnóstico para a área da saúde e equipamentos eletromé-
dicos de pequeno porte. 2. Resumo das principais práticas contábeis: 
2.1. Base de preparação: Declaração de conformidade (com relação às 
normas IFRS e às normas do CPC): As demonstrações contábeis foram 
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, seguindo a Resolução do Conselho Federal de Con-
tabilidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas (“NBC TG 1000 (R1)”). 2.2. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.3. Contas a receber de clientes: As contas a rece-
ber de clientes são registradas pelo valor faturado, seguindo o regime de 
competência. 2.4. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou 
ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O custo é determinado  
usando-se o método da Média Ponderada Móvel. As importações em  
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As demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes estão arquivadas na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais

andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação.  
2.5. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo, menos depreciação  
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperá-
vel. Os terrenos não são depreciados. Os ganhos e perdas na alienação de 
um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos 
advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconheci-
dos líquidos dentro de outras receitas no resultado. A depreciação de outros 
ativos é calculada usando as taxas fiscais. 2.6. Ágio: O ágio apurado na 
aquisição de empresas, classificado como investimentos tem como funda-
mento: (i) expectativa de rentabilidade futura, (ii) valor de mercado de seus 
ativos imobilizados que está sendo amortizado mediante sua realização, 
através de depreciação ou baixas dos correspondentes bens. 2.7. Forne-
cedores e outras contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores e 
as outras contas a pagar são reconhecidas pelo valor justo e, subsequen-
temente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros. 2.8. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos 
e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido 
dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstra-
dos pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados 
(líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos 

estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os emprés-
timos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos
que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.9. Benefícios
a funcionários: (a) Participação nos lucros: o reconhecimento dessa par-
ticipação é efetuado quando do encerramento do exercício. O valor a ser
pago aos funcionários a título de participação nos lucros é definido pela
convenção coletiva de trabalho. 2.10. Capital Social: O capital social, subs-
crito e integralizado, está representado por 9.083.692 ações nominativas e
sem valor nominal sendo: 7.721.138 ações ordinárias e 1.362.554 ações
preferenciais.

Demonstrações dos fluxos de caixa 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 12.933 2.476
Ajustes para conciliar o resultado do exercício pelas
 atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 1.082 993
Amortização do ágio aquisição 3.790 1.748
Resultado na venda de imobilizado 210 129
Provisão para contingências 181 –
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa 236 186
Juros provisionados e não realizado – (996)
Outras provisões 254 –
Variação de ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes (4.860) (1.702)
Outros créditos 353 (452)
Tributos a recuperar (1.102) 1.223
Estoques (3.101) 406
Fornecedores 3.685 (2.962)
Impostos e contribuições 5.318 2.229
Obrigações trabalhistas 12 252
Outras obrigações (4.743) (3.810)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.524) (1.668)
Caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais 10.724 (1.948)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (2.301) (1.353)
Aquisição de intangível (5) (255)
Investimentos – 4.804
Caixa gerado (consumido) nas atividades de 
 investimentos (2.306) 3.196
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captações de empréstimos – 5.889
Pagamento do saldo principal de empréstimos (3.658) (3.114)
Pagamento do saldo de juros de empréstimos (873) (813)
Dividendos pagos (1.999) (1.640)
Incorporação Adlin – (15)
Caixa gerado (consumido) nas atividades de 
 financiamentos (6.530) 307
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.888 1.555
No início do exercício 1.729 174
No final do exercício 3.617 1.729
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.888 1.555

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do 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.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.

As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.

SED: 718 - Contrato: 840720084246-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): 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. Imóvel sito à: RUA OTELO AUGUSTO
RIBEIRO, Nº 707 (Nº 771 ATUAL NÃO OFICIAL), APARTAMENTO nº 103, 10º
PAVIMENTO, BLOCO NOR TE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAIANAZES,
DISTRITO DE GUAIANAZES, SÃO PAULO/SP. Com a área privativa de 52,4300m2,
área comum de 42,1371m2, área total de 94,5671m2 e fração ideal do terreno de
0,605069520%. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 44.734,51
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 176.000,00

São Paulo, 20 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

20/04, 30/04 e 10/05/2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1037316-
60.2019.8.26.0100 ( U-484 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Ana Garcia Ramirez e André Garcia Martin ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio de vaga de garagem situada no Edifício Vi e ao 
apartamento nº 74, Indianópolis, São Paulo - SP, com área útil de 19,5433 m²,área comum de 5,3638 m², área total de 24,9071 
m² e fração ideal no terreno de 0,2409%, ou seja, 3,3735m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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.                                      [20,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1007016-29.2016.8.26.0001. O
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Jorge Alberto
Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a FERNANDO LOPES CASSIANO, CPF
415.652.758-10, que lhe foi proposta uma ação de
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca
Chevrolet, tipo Celta 4P Spirit, cor prata, ano/modelo
2009/2010, placa EFT0774, chassi 9BGRX48
10AG116156, apreendido em 22.08.2017, haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-
481157196. 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 15
de janeiro de 2021.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102714173727-9

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 CARDEAL
ENRICO DANTE Nº 101,  ANTIGO Nº 12, 22º  SUBDISTRITO TUCURUVI,
LOTEAMENTO DENOMINADO VILA BRASIL, NO BAIRRO JAÇANA,  SAO PAULO/
SP.

Primeiro público leilão: 26/05/2021  a partir das 10:00 as 10:15 horas
Segundo público leilão:  16/06/2021  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):
MARCELLO NAVARRO, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE, ANALISTA DE
SISTEMAS, RG: 18.935.135 -SSP/SP,  CPF: 085.956.038-47.

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, 20 de Abril de 2021
                HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

               Leiloeiro Público Oficial
               SED: 444

20/04, 21/04 e 23/04/2021

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1096921-44.2013.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Wilma Helena dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1096921-44.2013.8.26.0100 ( Usuc.1498 ) A Doutora Ana Claudia
Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Lopes Chaves,Maria Fernandes
Chaves,Espólio de Francisco Genovez,Espólio de Amélia Leal da Costa Genovez,Espólio de João Sidney de Carvalho
Genovez ou Espólio de João Sidnei de Carvalho Genovez,Zélia de Carvalho Genovez,Silvio Pereira da Rocha,Yvone
Maria Genovez da Rocha ou Yvonne Maria Genovez da Rocha,Pérsio de Carvalho Genovez,Espólio de Hermelinda
Anna Maria Ricci Genovez ou Espólio de Hermelinda Ana Maria Ricci Genovez, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Wilma Helena
dos Santos ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Camuripins,
n. 295, Balneário São Francisco, Pedreira, São Paulo-SP, com área de 125,00 m², contribuinte nº 161.196.0060-3,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem
o feito. 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. São Paulo, 17 de março de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007033-73.2018.8.26.0008 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Requerente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda Requerido:
Evanildo Evangelista EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007033-73.2018.8.26.0008 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira
França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVANILDO EVANGELISTA, CPF: 174.439.658-26, que SOCIEDADE
PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a
quantia de R$ 12.438,27, referente ao não pagamento da duplicata de prestação de serviços e os documentos
relacionados a comprovação da prestação dos serviços educacionais. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue 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 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês,
sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0005356-35.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Leon, RG 4.547.281-5, CPF 943.004.458-34, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.488,36 (janeiro/2021),
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 para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021.  20 e 21.04

Jornal
O DIA

SP
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. As demonstrações contábeis completas, que inclui as notas explicativas e o relatório do auditor independente, encontram-se à disposição na sede 
da Companhia e disponíveis no website www.etbenergia.com.br. Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos relativos às contas prestadas.     São Paulo, 31 de março de 2021 A Administração

ETB - Empresa Transmissora Baiana S.A.
 CNPJ nº 24.870.961/0001-15

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

31/12/2020 31/12/2019
Ativo/Circulante 246.793 353.489
 Caixa e equivalentes de caixa 311 311
 Investimento de curto prazo 71.823 335.233
 Concessionárias e permissionárias 18.713 –
 Partes relacionadas – 12.000
 Impostos a recuperar 5.981 5.822
 Adiantamento a fornecedores 20.578 –
 Ativo contratual da concessão 129.227 –
 Outros ativos 160 123
Não circulante 1.244.109 697.715
 Ativo contratual da concessão 1.243.686 697.130
 Direito de uso sobre arrendamento 423 585
Total do ativo 1.490.902 1.051.204
Passivo/Circulante 127.249 20.839
 Debêntures 12.788 12.457
 Arrendamentos a pagar 112 160
 Fornecedores 14.096 2.621
 Salários, férias e encargos sociais 1.612 1.058
 Tributos e contribuições sociais a recolher 3.296 4.543
 Tributos e contribuições sociais diferido 11.952 –
 Dividendos - partes relacionadas 37.686 –
 Provisões pré-operacionais 44.053 –
 Outros passivos 1.654 –
Não circulante 1.025.056 847.842
 Debêntures 757.584 722.379
 Arrendamentos a pagar 348 450
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 151.708 60.528
 Tributos e contribuições sociais diferido 115.040 64.485
 Outros passivos 376 –
Patrimônio líquido 338.597 182.523
 Capital social 100.244 65.164
 Reservas de lucros 238.353 117.359
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.490.902 1.051.204

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em milhares de reais - R$)

Reservas de lucros

Descrição
Capital  

social
Reserva  

legal

Especial para  
dividendos não 

 distribuídos

Reserva  
de lucros  
a realizar

Reserva  
de lucros

Lucros  
(prejuízos)  

acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 65.164 40 – – 4.920 – 70.124
Lucro líquido do exercício – – – – – 112.399 112.399
 Destinação do lucro líquido:
   Reserva legal – 5.620 – – – (5.620) –
   Dividendos mínimos obrigatórios – – 26.695 – – (26.695) –
   Reservas de lucros – – – – 80.084 (80.084) –
Saldos em 31/12/2019 65.164 5.660 26.695 – 85.004 – 182.523
 Transferência da reserva de lucros para 
  reserva de lucros a realizar 
   conforme AGOE 85.004 (85.004) –
Aumento de capital 35.080 – – – – – 35.080
Lucro líquido do exercício – – – – – 158.680 158.680
 Destinação do lucro líquido:
   Reserva legal – 7.934 – – – (7.934) –
   Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (37.686) (37.686)
   Reservas de lucros a realizar – – – 113.060  (113.060) –
Saldos em 31/12/2020 100.244 13.594 26.695 198.064 – – 338.597

Demonstração do Resultado
em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em milhares de reais - R$)

31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional líquida 655.563 574.649
Custos operacionais
 Custo de infraestrutura (368.222) (404.125)
 Custo dos serviços prestados (1.157) –

(369.379) (404.125)
Lucro bruto 286.184 170.524
Receitas (despesas) operacionais
 Administrativas e gerais (365) 142

(365) 142
Lucro antes do resultado financeiro 285.819 170.666
 Despesas financeiras (36.689) (61)
 Receitas financeiras 730 –

(35.959) (61)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 249.860 170.605
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (91.180) (58.206)

(91.180) (58.206)
Lucro líquido do exercício 158.680 112.399

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em milhares de reais - R$)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 249.860 170.605
Itens que não afetam caixa e equivalentes de caixa
  Encargos de dívidas (Inclui variações monetárias líquidas) 75.204 68.210
  Receita de aplicações financeiras (4.710) (33.804)
  Descontos financeiros obtidos (188) –
  Contribuições e encargos regulatórios diferidos 62.509 58.291
  Amortização 170 169

382.845 263.471
Aumento no ativo
  Concessionárias e permissionárias (18.713) –
  Adiantamento a fornecedores (20.578) –
  Ativo contratual da concessão (675.783) (632.939)
  Outros ativos 11.802 (5.513)

(703.272) (638.452)
Aumento no passivo
  Fornecedores 11.663 1.758
  Salários, férias e encargos sociais (620) 274
  Provisões pré-operacionais 44.053 –
  Tributos e contribuições sociais a recolher (72) 4.218
  Outros passivos 2.029 –

57.053 6.250
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (263.374) (368.731)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Resgate de títulos e valores mobiliários e investimento de curto prazo 338.059 390.244
 Aplicações em títulos e valores mobiliários e investimento de curto prazo (69.939) (691.673)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos 268.120 (301.429)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Pagamento de principal e juros dos arrendamentos (205) (206)
 Amortização e pagamento de juros de debêntures (39.621) (24.452)
 Aumento de capital 35.080 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (4.746) (24.658)
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa – (694.818)
Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início do exercício 311 695.129
Saldo no final do exercício 311 311
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa – (694.818)

Demonstração do Resultado Abrangente
em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em milhares de reais - R$)

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 158.680 112.399
 (+/–) Outros resultados abrangentes da  companhia – –
Resultado abrangente do exercício 158.680 112.399

A Diretoria
Contadora: Patrícia Nalini Sávio Ferreira - CRC 1 SP 237063/O-2

 Relatório da Administração

PÁTRIA TERRAS AGRÍCOLA III S.A.  |  CNPJ nº 22.165.101/0001-55
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E DE 2018 - Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

Balanços Patrimoniais 

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações do Resultado Abrangente

 Relatório da Administração

 Nota      2019                  2018
A T I V O   (Reapresentado)
Circulante  2.873 6.257
 Caixa e equivalentes de caixa 4 4 5.994
 Clientes 5 2.175 263
 Adiantamento a fornecedores 6 681 -
 Imposto a recuperar  13 -
Não circulante  35.885 -
 Propriedade para investimento 7 35.885 -
Total do ativo  38.758 6.257

 Nota      2019                   2018
   (Reapresentado)
Receita liquida  1.912 263
Despesas administrativas
Despesas gerais e administrativas 6 (311) (32)
Lucro antes do resultado financeiro  1.601 231
Resultado financeiro
Receitas financeiras 8 33 19
Despesas financeiras  (1) -
  32 19
Lucro antes do IR e da CS  1.633 250
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente  (8) (4)
Diferidos  (44) (6)
Lucro do exercício  1.581 240
Quantidade média ponderada de ações 38.000.000 38.000.000
Prejuízo por ação - R$  0,0416 0,0063

      2019      2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais  (Reapre- 
  sentado)
Lucro do exercício 1.581 240
Variações nos ativos e passivos operacionais:
 Clientes (1.912) (263)
 Adiantamento a fornecedores (681) -
 Imposto a recuperar (13) -
 Fornecedores (1) 6
 Obrigações tributárias (3) 5
 Impostos diferidos 44 6
 Outras contas a pagar 1.000 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)  
 atividades operacionais 15 (6)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de propriedades de investimentos (35.885) -
Caixa líquido aplicado nas atividades  
 de investimentos (35.885) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 29.880 5.999
Caixa líquido gerado pelas atividades  
 de investimentos 29.880 5.999
Aumento (redução) líquido (a) do saldo  
 de caixa e equivalentes de caixa (5.990) 5.993
No início do exercício 5.994 1
No fim do exercício 4 5.994
Aumento (redução) líquido (a) do saldo  
 de caixa e equivalentes de caixa (5.990) 5.993

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido
   Capital social  Reservas Lucros/Prejuízos
 Nota Subscrito A integralizar Legal Lucros         acumulados      Total
Saldos em 31/12/17  1 - - - - 1
Aumento de capital 5 37.999 - - - - 37.999
Integralização de capital 5 - (32.000) - - - (32.000)
Lucro do exercício  - - - - 240 240
Constituição de reserva legal  - - 12 - (12) -
Dividendos minimos obrigatórios  - - - - (2) (2)
Destinação de lucros do exercício  - - - 226 (226) -
Saldos em 31/12/18 (Reapresentado)   38.000 (32.000) 12 226 - 6.238
Integralização de capital  - 29.880 - - - 29.880
Lucro do exercício  - - - - 1.581 1.581
Constituição de reserva legal  - - 79 - (79) -
Dividendos minimos obrigatórios  - - - - (15) (15)
Destinação de lucros do exercício  - - - 1.487 (1.487) -
Saldos em 31/12/19  38.000 (2.120) 91 1.713 - 37.684

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Pátria Terras Agrícola III S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Pátria Terras 
Agrícola III S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/19 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Pátria Terras Agrícola III S.A. em 31/12/19, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es-
sas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Reapresentação 
dos saldos comparativos para o exercício findo em 31/12/18: Em 8/5/19, 
emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações 
financeiras da Sociedade, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme 
descrito na nota 2.11, às demonstrações financeiras, a Administração da 
Sociedade efetuou ajustes para correção de erros. Consequentemente, 
o balanço patrimonial em 31/12/18, a demonstração do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data estão sendo reapresentadas como previsto pelo Pro-
nunciamento Técnico CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudanças de 
Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém modificação 
relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração 
da Sociedade é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse rela-
tório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações finan-
ceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-
tração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a esse respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Sociedade continuar operando e divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 

a Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 9 de abril de 2021
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CRC nº 2 SP 011609/O-8
Ribas Gomes Simões - Contador - CRC nº 1 SP 289690/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Pátria Terras Agrícola III S.A. (“Sociedade”), 
com sede na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Cidade Jardim, 803, 9° 
andar, Sala T, CEP 01453-000, e filial no Município de São Desiderio/BA, 
na Fazenda Tupi V, Glebas 15 e 16, Distrito de Roda Velha - Zona Rural, 
CEP 47820-000, foi constituída em 26/3/15 tem por objeto social: (i) a 
participação no capital de quaisquer outras sociedades, empresárias 
ou não, ou fundos de investimento, na qualidade de sócia, acionista ou 
quotista, no Brasil e/ou no exterior; (ii) a administração de bens próprios a 
administração de bens próprios; (iii) a realização de atividades agrícolas 
relacionadas ao cultivo, colheita a venda de soja, e milho ou outras cultu-
ras, seja diretamente ou através da contratação de terceiros operadores. 
Em 30/10/18, a Sociedade celebrou com Ricardo Hidecazu Uemura e 
Mariza Fumie Suzuki Uemura um compromisso de compra e venda de 
um imóvel rural em São Desidério, Bahia, de 3.125 hectares totais, com 
2.246 hectares agricultáveis; essa transação foi concluída em 24/1/19. O 
valor da aquisição foi de R$ 35.885 que engloba o valor total das fazendas 
(Fazenda Tupi, Fazenda Tupi III, Fazenda Tupi V, Fazenda Hideome e suas 
benfeitorias) e também os custos relacionados a operação. Em 26/11/18, 
o Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia 
adquiriu 51,8% das ações da Sociedade do Pátria Terras Internacional 
- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. 2. Base de 
elaboração das demonstrações financeiras e resumo das principais 
práticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Con-
selho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. A autorização para a emissão des-
tas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria da Companhia em 
9/4/21. 2.2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo históri-
co, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos 
seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo pago na compra 
de ativos. 2.3. Moeda funcional de apresentação: As demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em reais - R$, que é a moeda funcional 
e de apresentação. 2.4. Normas vigentes a partir de 1/1/19 (CPCs): CPC 
06 (R2) - “Operações de Arrendamento Mercantil”: A norma aborda a 
eliminação da contabilização de arrendamento operacional para o arren-
datário, apresentando um único modelo de arrendamento que consiste 
em: i. Reconhecer os arrendamentos com prazo maior que 12 meses e 
de valores substanciais. ii. Reconhecer inicialmente o arrendamento no 
ativo e passivo a valor presente. iii. Reconhecer a depreciação e os ju-
ros do arrendamento separadamente no resultado. A Administração da 
Sociedade concluiu que não há impactos nas demonstrações financeiras. 
2.5. Contas a receber de cliente: Registradas inicialmente ao valor justo 
e posteriormente ao custo amortizado menos qualquer perda por redução 
ao valor recuperável. Provisões adequadas para perdas estimadas são 
registradas no resultado quando há evidência objetiva de que os ativos 
não podem ser recuperados, com base uma análise das contas a receber 
realizada pela Administração da Sociedade. 2.6. Demais ativos circulan-
tes e não circulantes: Demonstrados aos valores de custo ou realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 2.7. Propriedade 
para investimento: Representadas por terrenos mantidos para auferir 
rendimento de aluguel, conforme divulgado na nota 7. A propriedade para 
investimento é registrada pelo método de custo com base no valor de 
aquisição, formação ou construção. Os gastos incorridos com reparos, 
implementos e manutenção que representem melhoria e aumento da 
capacidade ou de vida útil são capitalizados, enquanto os demais são 
registrados no resultado do exercício. A recuperação da propriedade de 
investimento por meio das operações futuras é acompanhada periodica-
mente. 2.8. Tributação: A Sociedade vem adotando o regime de tributação 
com base no lucro presumido. Em cada trimestre, para determinação da 
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido, aplica-se sobre a receita bruta auferida o coeficiente fixado pela 
legislação vigente de 8% aplicável a receitas de atividade rural. O imposto 
de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicio-
nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 ao ano. A contri-
buição social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tribu-
tável. 2.9. Demais passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados 
pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
respectivos encargos e variações cambiais. 2.10. Reconhecimento de re-
ceita: A receita é reconhecida de acordo com o regime de competência. A 
receita da participação na parceria agrícola é reconhecida de forma linear 
com base no preço médio da saca de soja a valor de mercado multipli-
cado pela quantidade de hectares objeto da parceria agrícola de acordo 
com o contrato. 2.11. Reapresentação das demonstrações financeiras 
para o exercício findo em 31/12/18 (comparativo): Durante o exercício 
de 31/12/19, a Administração revisou as suas práticas contábeis para 
o reconhecimento de receita e concluiu pela necessidade da correção de 
erro no reconhecimento da receita linear dos contratos de arrendamento. 
Por essa razão, as demonstrações financeiras para o exercício findo em 
31/12/18 estão sendo reapresentadas conforme previsto no CPC 23 - 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e no 
CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Os efeitos 
dos ajustes contabilizados em decorrência deste erro impactam apenas o 
exercício findo de 31/12/18 e estão apresentados abaixo:
   31/12/18
Balanço patrimonial Saldos anterior-  Saldos rea- 
Ativo circulante mente apresentados Ajustes presentados
 Contas a receber (a)  - 263 263
Passivo circulante
 Impostos diferidos (a)  - 6 6
 Dividendos propostos (b)  - 2 2
Patrimônio líquido
 Reserva de lucros (b)  (17) 255 238
Demonstração do resultado
 Receita líquida (a)  - 263 263
 IRPJ e CSLL diferidos (a)  - (6) (6)
 Lucro líquido do exercício (17) 257 240

   31/12/18
Demonstrações dos  Saldos anterior-  Saldos rea- 
 fluxos de caixa mente apresentados Ajustes presentados
 Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício (17) 257 240
 Ajustes para reconciliar o lucro com  
  o caixa nas atividades operacionais:
 Contas a receber - (263) (263)
 Impostos diferidos - 6 6
(a) Revisão da adoção da prática contábil de reconhecimento da receita 
dos contratos de arrendamento de forma linear, em consonância com as 
práticas contábeis. (b) Efeito dos ajustes foram refletidos no patrimônio 
líquido. 3. Principais fontes de julgamento e estimativas: Na prepara-
ção das demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das práticas contábeis da 
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despe-
sas. As estimativas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações financeiras. As estimativas e premissas 
subjacentes são revisadas continuamente. Mudanças em estimativas con-
tábeis podem ser necessárias se ocorrerem alterações nas circunstâncias 
nas quais elas foram baseadas ou como resultado de novas informações 
ou de maior experiência. Essas mudanças são reconhecidas no período em 
que a estimativa é revisada. As principais premissas relativas a fontes de 
incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza 
em estimativas, envolvendo risco relevante de causar ajuste significativo 
no valor contábil de ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são 
as seguintes: Propriedade para investimento - esses ativos são submetidos 
a testes de “impairment” anualmente ou quando eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que seu valor contábil pode não ser recu-
perável. Caso existam indicadores de redução ao valor recuperável, são 
feitas estimativas dos fluxos de caixa futuros resultantes do uso do ativo 
e de sua eventual alienação. Os resultados efetivos podem variar signifi-
cativamente dessas estimativas de fluxos de caixa descontados. Fatores 
como mudanças no uso planejado dos prédios, máquinas ou equipamen-
tos ou fechamento de unidades, presença ou ausência de concorrência, 
obsolescência técnica ou vendas abaixo das expectativas para produtos 
com direitos capitalizados poderiam resultar em vidas úteis mais curtas ou 
redução no valor recuperável. A liquidação das transações envolvendo es-
sas estimativas poderão resultar em valores significativamente divergen-
tes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissas pelo menos anualmente.
4. Caixa e equivalentes de caixa:   2019   2018
Caixa 4 1
Banco Itaú S.A.  - 75
Banco Itaú S.A. - Aplicação Itaú - 5.918
Total 4 5.994
Em 31/12/2019 e de 2018, a Sociedade possuía saldo de aplicação 
na modalidade Certificado de Depósito Bancários - CDB, com taxas de 
rendimento que variam entre 85% e 95% do Certificado de Depósitos 
Interbancários - CDI.
5. Contas a receber de parceria agrícola:   2019                  2018
  (reapresentado)
Contas a receber (parceria agrícola)  2.175 263
Refere-se ao valor correspondente à proporção de sacas a receber con-
forme contrato de parceria agrícola até 31/12/2019 e de 2018.
6. Adiantamento de fornecedores:    2019   2018
Adiantamento a fornecedores 681 -
Trata-se de adiantamento de honorários advocatícios necessários para a 
aquisição da propriedade para investimento (nota 7) adquirido em 2018.
7. Propriedade para investimento: Fazendas:     2019   2018
Propriedade para investimento 35.885 -
O imóvel classificado na rubrica de “Propriedade para investimento” 
refere-se ao terreno de 3.125 hectares totais, com 2.246 hectares de 
terra produtiva objeto do contrato de parceria agrícola, assinado com 
Ricardo Hidecazu Uemura e Mariza Fumie Suzuki que possui um prazo 
de 5 anos safra. Em 2019 foi assinado o primeiro aditamento contratual 
onde menciona no seu objeto que a empresa Pátria Terras Agrícolas III 
S.A. somente fara jus a sua participação na Parceria a partir de cultura 
safra 2019/2020. O valor do imóvel está acrescido dos custos de taxas e 
emolumentos necessários à sua aquisição. O Pátria Investimentos Ltda., 
como investidor imobiliário e gestor do fundo Pátria Estate II - Fundo de 
Investimento em Participações, para fins de divulgação nas demonstra-
ções financeiras, avaliou a propriedade para investimento a valor justo 
no montante de R$56.450. 8. Outras contas a pagar: Em 31/12/19, o 
montante de R$ 1.000 compete a parcela remanescente da aquisição do 
terreno adquirido em 2018, localizado em São Desidério, Bahia, objeto do 
contrato de parceria agrícola, assinado com Ricardo Hidecazu Uemura e 
Mariza Fumie Suzuki Uemura. 9. Patrimônio líquido: Capital social: Em 
31/12/19 o capital social subscrito é R$38.000 (R$ 38.000 em 2018), 
representado por 38.000.000 ações ordinárias, sendo R$ 35.880 integra-
lizado e R$ 2.120 a integralizar. Durante o exercício de 2019 os acionistas 
integralizaram o montante de R$ 29.880. Em 31/12/19, o capital está 
representado conforme segue:         Ações Capital social
Pátria Investimentos Ltda.  1 1
Pátria Terras Fundos de Invest.  
 em Part. Multiestrategia 37.999.999 37.999
Total emitido e em circulação 38.000.000 38.000
Reserva Legal: A reserva legal foi constituída como destinação de 5% do 
lucro líquido do exercício. Em 31/12/19, o montante é de R$ 91 (R$12 em 
2018). Dividendos: Conforme capítulo VI e §2º, o Estatuto Social estabelece 
que o dividendo mínimo obrigatório deve ser calculado considerando 1% 
do lucro líquido ajustado na forma da lei conforme abaixo demonstrado.
    2019 2018 (reapresentado)
Lucro líquido do exercício 1.581 240
Reserva legal (79) (12)
Total 1.502 228
Alíquota - 1% 15 2
10. Receita de atividade rural:    2019 2018 (reapresentado)
Receita líquida 1.912 263
11. Custos e despesas gerais e administrativas:   2019   2018
Contabilidade (36) (7)
Advogados (219) (1)
Assessoria (9) -

      2019                   2018
  (Reapresentado)
Lucro do exercício 1.581 240
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 1.581 240

Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31/12/19, acompanhadas do relatório do auditor independente. Durante o exercício de 2019, a Sociedade concentrou seus esforços na realização 
de atividades agrícolas relacionadas ao cultivo, colheita e venda de soja e milho ou outras culturas, seja diretamente ou através da contratação de 
terceiros operadores. A Diretoria

 Nota      2019                  2018
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   (Reapresentado)
Circulante  1.074 19
 Fornecedores  5 6
 Obrigações tributárias  2 5
 Outras contas a pagar 8 1.000 -
 Impostos diferidos  50 6
 Dividendos propostos  17 2
Patrimônio líquido  37.684 6.238
 Capital social 9 35.880 6.000
 Reserva de lucros  1.804 238
Total do passivo e patrimônio líquido  38.758 6.257

   2019   2018
Auditoria (18) -
Outras despesas (28) -
Publicidade (1) (24)
Total (311) (32)
12. Resultado financeiro:    2019   2018
Receitas financeiras:
 Rendimento de aplicações financeiras 33 19
Despesas financeiras: Juros e multas pagos (1) -
Total 32 19
13. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: a) Gerencia-
mento de risco de capital: A Sociedade gerencia seus recursos, a fim de 
assegurar a continuidade dos negócios e maximizar o retorno aos acionis-
tas por meio da otimização do equilíbrio entre a dívida e o patrimônio. Men-
salmente, a Administração revisa a estrutura de capital. Como parte dessa 
revisão, são consideras os custos de capital e os riscos associados a cada 
classe de capital. b) Principais práticas contábeis: As principais práticas 
contábeis adotadas, incluindo os critérios para reconhecimento, a base de 
mensuração e a base de reconhecimento de receitas e despesas, com re-
lação a cada categoria de ativo financeiro, passivo financeiro e instrumento 
patrimonial, estão detalhadas na nota 2. c) Objetivos de gerenciamento de 
risco financeiro: A Sociedade possui uma política para o gerenciamento 
de riscos, que define periodicamente a estratégia de cobertura para cada 
tipo de risco ao qual esteja exposta. (i) Riscos de mercado: A Sociedade 
está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus ne-
gócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade 
de quebra de safra. Nessa hipótese, o contrato prevê o recebimento da 
mercadoria referente às primeiras 8 sacas colhidas por hectare das terras. 
d) Valor de mercado de instrumentos financeiros: O valor justo estimado 
para os ativos e passivos financeiros da Sociedade foi determinado por 
meio de informações disponíveis no mercado e de metodologias de ava-
liação apropriadas. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na 
interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa de valor 
de mercado mais adequada. O uso de diferentes premissas e/ou métodos 
pode ter efeito relevante no valor de realização estimado. Essas estimati-
vas de valor de mercado baseiam-se em informações pertinentes disponí-
veis à Administração. As demonstrações financeiras da Sociedade incluem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber da participação na parceria 
agrícola. A Administração considera que os valores contábeis desses ativos 
financeiros e passivos financeiros reconhecidos nas demonstrações finan-
ceiras se aproximam dos valores de mercado.
   31/12/19
 Valor justo  Ao custo 
 pelo resultado amortizado   Total
Ativo: Caixa e equivalentes de caixa - 38.758 38.758
 Contas a receber - 2.175 2.175
 Outros ativos - - -
Passivo: Fornecedores - 5 5
e) Risco de crédito: É o risco de a contraparte de uma transação financeira 
falhar em cumprir suas obrigações, resultando em prejuízo financeiro para 
a Sociedade. O risco de crédito da Sociedade é atribuível principalmente à 
operação com o parceiro agrícola. Os saldos de contas a receber de clien-
tes e adiantamentos a fornecedores são apresentados nas demonstrações 
financeiras líquidos da provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
estimada pela Sociedade com base em análise individual, considerando o 
ambiente econômico atual. A Sociedade adotou a política de somente ne-
gociar com contrapartes confiáveis e de obter garantia adequada, quando 
apropriado, como meio de reduzir o risco de prejuízo financeiro devido à 
inadimplência. A Sociedade utiliza outras informações financeiras dispo- Erika Suzuki - Contador CRC 1SP 247.802/O-4
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níveis ao público e seus registros para a classificação de crédito de seus
principais clientes e fornecedores. A exposição da Sociedade e o crédito
de suas contrapartes são continuamente monitorados, e o valor global
das transações concluídas é distribuído entre as contrapartes aprovadas.
f) Risco de liquidez: Está relacionado ao surgimento de dificuldades para
cumprir as obrigações associadas a passivos financeiros. O risco de liqui-
dez também surge da possibilidade, muitas vezes remota, de a Sociedade
ter de pagar seus passivos financeiros antes do esperado. O gerenciamento
do risco de liquidez salvaguarda a capacidade da Sociedade de pagar todas
as obrigações financeiras quando devidas. a. Risco de preço de mercado:
Com o objetivo de reduzir riscos de preço causados pelas flutuações de
mercado, a Sociedade geralmente celebra contratos a termo para minimi-
zar sua posição líquida de estoques de produtos agrícolas comercializáveis.
14. Imposto de renda e contribuição social: O quadro a seguir demons-
tra a reconciliação do efeito tributário sobre o lucro antes do imposto de
renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) aplicando-se as alíquotas
vigentes para a Companhia nos respectivos exercícios, como aplicável:
   2019   2018
Receita de atividade rural diferida 1.633 250
Presunção imposto de renda diferido - 8% 131 20
Presunção contribuição social diferido - 12% 196 30
Outras receitas 33 19
Base de cálculo contribuição social corrente 33 19
Despesa de imposto de renda  
 e contribuição social - corrente (8) (4)
Despesa de imposto de renda  
 e contribuição social - diferido (44) (6)
A Sociedade vem adotando o regime de tributação com base no lucro
presumido. Em cada trimestre, para determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, aplica-se
sobre a receita bruta auferida o coeficiente fixado pela legislação vigente de
8% aplicável a receitas de atividade rural. O imposto de renda é calculado
com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro
tributável excedente de R$240 ao ano. A contribuição social é calculada
com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 15. Partes rela-
cionadas: São consideradas partes relacionadas as Empresas do Grupo
Pátria, seus controladores, diretores, administradores e familiares. Nos
exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 não há saldos com parte re-
lacionadas e não houve remuneração para a Administração. 16. Provisão
para riscos: Atualmente a Sociedade não tem conhecimento de ser parte
(polo passivo) em nenhuma ação judicial, tributária, trabalhista e nenhum
outro processo administrativo. 17. Seguros: A Companhia não possuía
contratos de seguros em 31/12/19.  18. Eventos subsequentes: Impactos
da COVID-19 (Corona vírus): Em 30/1/20, a Organização Mundial de Saúde
(“OMS”) anunciou uma emergência de saúde global devido a um novo surto
de Coronavírus originário de Wuhan, China (o “surto de COVID-19”) e os
riscos para a comunidade internacional, considerando a capacidade de o
vírus se espalhar globalmente. Em março de 2020, a OMS classificou o
surto de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da
exposição global. Em conformidade com as normas brasileiras de contabi-
lidade, a Administração fez suas avaliações e chegou à conclusão que não
ocorreram outros fatos relevantes a serem divulgados entre a data base do
encerramento das demonstrações financeiras e a data da sua respectiva
aprovação. Diminuição de Capital de Capital Social: Em 11/9/20 Conforme
ata de assembleia geral extraordinária, houve a diminuição de capital so-
cial no montante de R$ 680 mil, referente ao investimento do Pátria Fundo
de Investimento Multiestratégia.

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 25/03/2021, às 18:00 horas por conferência telefônica. Presenças: Totalidade. Mesa: Daniel Rockenbach, como Presidente;
Fattyma Blum Gonçalves, como Secretária. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros
presentes: A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do
exercício social encerrado em 31/12/2019, bem como o parecer da KPMG Auditores Independentes, autenticados pela mesa e arquivados
na sede da Companhia, os quais serão submetidos à AGO de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como que não haverá proposta
de destinação do lucro em função dos prejuízos do exercício. A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da 
Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020, bem como o parecer da Ernest & Young Auditores
Independentes S.S., autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, os quais serão submetidos à AGO de Acionistas da 
Companhia na forma da lei, bem como que não haverá proposta de destinação do lucro em função dos prejuízos do exercício. Apresentar
como proposta a ser aprovada em AGO de Acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de
Administração e Diretoria), para o exercício social de 2021, o valor global máximo de até R$ 15.000.000,00. Ratificar, sem quaisquer
restrições, a contratação da EY - Ernest Young Auditores Independentes (CNPJ 59.527.788/0001-31), para a prestação de serviço de
auditoria independente para a Companhia. Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da
Companhia, o pedido de autorização para a realização de registro de emissor de valores mobiliários da Companhia, na categoria “B”, perante
a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos da Instrução CVM 480/09. Aprovar a “Política de Negociação de Valores Mobiliários e 
Política de Divulgação de Informações” presente no Anexo I da presente ata. Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária nos prazos legais para (i) aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404/76, assim como
as demais matérias estipuladas no artigo 132 da Lei 6.404/76 e (ii) autorizar o processo de registro de companhia e de abertura de capital
da Companhia. Encerramento: Nada mais. (Assinatura:) Mesa: Daniel Rockenbach como Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, como
secretária. Curitiba, 25 de março de 2021. JUCESP 169.767/21-8 em 14/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

UHE São Simão Energia S.A. 
CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 - NIRE nº 35.300.502.329

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da UHE São Simão Energia S.A. (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a 
ser realizada no dia 28 de abril de 2021, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), exclusivamente de forma digital, por meio de 
plataforma a ser disponibilizada pela Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: (1) tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; e (2) deliberar sobre a destinação dos resultados do referido 
exercício social. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, as Demonstrações Finan-
ceiras da UHE São Simão Energia S.A., acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 20 de abril de 2021. A Administração.

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Em 26/03/2021, às 09 horas, na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, Andar 03, Conjunto 32, Sala 06, Itaim Bibi. Mesa: 
Daniel Rockenbach, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária. Presenças: Totalidade. Deliberações tomadas por unanimidade dos
acionistas presentes: Em AGO: Dispensar a presença do representante dos auditores independentes, por não haver necessidade de
esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. Aprovar,
sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas Notas Explicativas, e o
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Consignar que não será efetuada a distribuição de
dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31/12/2019. Aprovar, sem
ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas Notas Explicativas, e o
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020. Consignar que não será efetuada a distribuição de
dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31/12/2020. Aprovar a remuneração
global da Administração (incluindo Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício social de 2021, no valor global máximo de até R$
15.000.000,00.  Não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício social. Em AGE: Aprovar, sem ressalvas, a realização de pedido de registro 
de emissor de valores mobiliários da Companhia, na categoria “B”, perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos da Instrução CVM
480/09, autorizando os administradores da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias para esse fim. Aprovar
a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia com vistas à realização do pedido de registro de emissor de valores
mobiliários da Companhia perante a CVM. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26/03/2021. Daniel Rockenbach - Presidente da Mesa; Fattyma
Blum Gonçalves - OAB/PR n° 73.891 - Secretária e Advogada. JUCESP nº 169.990/21-7 em 14/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0000393-57.2021.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI – Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa
Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ENEAS FERNANDES VALADA, CPF 051.282.668-
42, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SISTEMA INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA SINEC LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 62.160,59 (janeiro/2021),
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 para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do 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.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.

As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.

SED: 644 – Contrato: 802350004770-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARCOS ALVES CAIXETA, BRASILEIRO, QUIMICO, RG. 16.705.312-
SSP/SP, CPF: 065.892.808-27, SOLTEIRO, MAIOR, e cônjuge, se casado(a) estiver.
Imóvel sito à: RUA PASCOAL RANIERI MAZZILLI, Nº 119, APARTAMENTO Nº 34,
TIPO I, LOCALIZADO NO 5º MEIO LANCE DE ESCADAS, 3º PAVIMENTO-TIPO, DO
BLOCO 14, RESIDENCIAL PARQUE DAS ALAMEDAS, NO 26º SUBDISTRITO VILA
PRUDENTE, SÃO PAULO/SP. Com área útil de 51,05m2, a área comum de 36,34m2
e a área total construída de 87,39m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,280024%
do terreno e a fração ideal em relação ao bloco de 5,60312%, tendo o direito a utilização
de 1 vaga, para a guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado, na
garagem coletiva descoberta. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 126.198,15
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 202.000,00

São Paulo, 20 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

20/04, 30/04 e 10/05/2021

ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA BIO PLAZA LTDA.
CNPJ/ME Nº 05.636.746/0001-00 - NIRE Nº 35.217.952.657

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA BIO PLAZA LTDA. (“Sociedade”) para a reunião de sócios da Sociedade a 
ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de abril  de 2021, às 14 horas, por meio exclusivamente digital, na plataforma Zoom (o link de 
acesso será disponibilizado pela Sociedade), para deliberar sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras dos resultados e mutações 
do patrimônio líquido da Sociedade relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em conformidade com o disposto no artigo 
1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão considerados presentes e signatá-
rios da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios deverão enviar à Sociedade, ao endereço de e-mail 
societario@smartfit.com, até 3 dias úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 14 horas do dia 21 de abril  de 2021) solicitação 
acompanhada de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de identidade do(s) representante(s) 
legal(is), (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas 
as condições legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em parti-
cipar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo as orientações para acesso 
e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de 
acesso ou equipamentos dos sócios. São Paulo, 16 de abril de 2021. Edgard Gomes Corona - Diretor.

M2 - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA. 
CNPJ/ME 17.147.843/0001-18 - NIRE 35.227.132.733

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da M2 - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA. (“Sociedade”) para a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada 
em primeira convocação, no dia 27 de abril  de 2021, às 14 horas, por meio exclusivamente digital, na plataforma Zoom (o link de acesso será 
disponibilizado pela Sociedade), para deliberar sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras dos resultados e mutações do patrimônio 
líquido da Sociedade relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em conformidade com o disposto no artigo 1.078 do 
Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão considerados presentes e signatários 
da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios deverão enviar à Sociedade, ao endereço de e-mail 
societario@smartfit.com, até 3 dias úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 14 horas do dia 22 de abril  de 2021) solicitação 
acompanhada de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de identidade do(s) representante(s) 
legal(is), (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas 
as condições legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em 
participar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo as orientações 
para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas 
operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. Brasília, 16 de abril de 2021. Edgard Gomes Corona e Thiago Lima Borges - Diretores.
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Verstappen brilha e dá o troco
em Lewis Hamilton na Itália

PÁGINA 8 TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021

Max Verstappen

Por Tiago Mendonça

Com um desempenho impe-
cável, Max Verstappen, da Red
Bull, superou a frustração do pri-
meiro GP do ano, no Bahrein, e
conseguiu dar o troco em Lewis
Hamilton, da Mercedes, no do-
mingo, 18, ao vencer o GP da
Emilia Romagna de Fórmula 1,
no circuito de Imola, na Itália.

Mesmo largando do terceiro
lugar no grid, Max foi arrojado e
ultrapassou seu companheiro de
equipe, Sergio Pérez, e o pole
Lewis Hamilton para assumir a
liderança da prova, posição que
manteve sem grandes sustos até a
bandeirada final. Max e Hamilton
chegaram a se tocar na primeira
curva e o inglês da Mercedes per-
deu parte da asa dianteira.

“Foi importante largar bem.
Você precisa estar na frente em
Imola, pois é uma pista muito
difícil de se ultrapassar. Até eu
fiquei surpreso com minha lar-
gada”, destacou Verstappen. O
piloto que venceu largando da
posição mais distante do grid em
toda a história da corrida foi Nel-
son Piquet, em quinto lugar em
1980 e 1981.

Com um começo de corrida
com a pista molhada, muitos pi-
lotos enfrentaram dificuldades
para se manter no traçado, faci-
litando ainda mais a vida do ho-
landês, que já disparava na lide-
rança. Após a paralisação por cau-
sa do acidente violentíssimo en-
volvendo Valtteri Bottas e Geor-
ge Russell, a pista acabou secan-
do, mas o cenário não mudou
para o piloto holandês, que se-
guiu liderando, terminando a cor-

rida 22 segundos à frente de Ha-
milton.

“Para ser honesto, foi muito
difícil permanecer no caminho
certo. Mas tudo correu muito bem
hoje (domingo)”, ressaltou Max,
que chegou a cometer um peque-
no erro em uma das relargadas,
mas escapou ileso. “Foi difícil de-
cidir quando ir para os pneus de
pista seca. Tínhamos pouca ade-
rência, os pneus já começavam a
ficar mais desgastados, mas ain-

da era cedo para os de pista seca.
Com tudo isso, acredito que es-
colhemos a melhor volta para
parar”, continuou ele.

Agora o campeonato de pilo-
tos fica ainda mais acirrado. Com
43 pontos, Verstappen está a ape-
nas um ponto de Hamilton, que
fez uma corrida de recuperação
chegando em segundo e ainda
segue na liderança graças ao pon-
to extra da volta mais rápida da
corrida. Hamilton teve proble-
mas no pit stop, chegou a bater
durante a prova e ficou próximo
de um abandono.

Pra sorte dele, a corrida foi
interrompida em bandeira ver-
melha por conta do caos do aci-
dente entre Bottas e Russell e ele
conseguiu sair da barreira de
pneus onde havia batido, dando ré
por toda a caixa de brita para vol-
tar à prova. “Estamos próximos
[no campeonato], mas precisa-
mos manter a calma e acelerar ao
máximo. Precisamos seguir me-
lhorando, pois eles [Mercedes]
já vieram bem melhores para
esta corrida”, avaliou Verstappen.

O campeonato retorna daqui
a duas semanas com o GP de
Portugal, em 2 de maio.
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Quartararo vence pela segunda
vez e lidera tabela de classificação

Marquez (93) retornou em grande estilo

Por Járcio Baldi

A Yamaha demonstrou que
está muito forte para a tempora-
da 2021. Até o momento, ganhou
todos os três primeiros Grandes
Prêmios, um com Viñales e dois
com Quartararo. Com as duas vi-
tórias, o piloto francês demons-
trou estar mais maduro para al-
cançar o título, mas a corrida de
Portugal mostrou que a tempo-
rada será bastante equilibrada. O

vitorioso afirmou: “Honesta-
mente, a Yamaha deu um grande
passo em relação ao ano passa-
do e mentalmente me sinto mui-
to mais forte”. Em segundo che-
gou Peco Bagnaia com a Ducati.
O italiano foi o mais rápido no
sábado, mas teve sua pole cance-
lada devido a uma bandeira ama-
rela durante sua volta rápida fa-
zendo o piloto largar da 12ª po-
sição. Para remontar posições
durante a prova, Bagnaia fez um

esforço extra, desgastando seu
equipamento e, se não fosse essa
situação, certamente lutaria pela
vitória e com grandes chances de
êxito. O atual campeão do mun-
do Joan Mir fechou o pódio com
sua Suzuki.

Mas os holofotes nesse final
de semana em Portimão estavam
focados de como seria o retor-
no ao Mundial do octacampeão
Marc Márquez, e ele demonstrou
ser realmente um fenômeno e
mesmo com dores, recebeu a
bandeirada em 7º. As lágrimas
após a prova foram inevitáveis,
mas segundo o piloto não foi pela
dor e sim pela conquista após
nove meses de incertezas em sua
carreira. Na realidade Marc su-
perou-se, e conseguiu terminar
a prova estando entre os 10 pri-
meiros. “Foi um alívio para mim,
me sinto livre mentalmente. Po-
der subir em uma Motogp, sen-
tir-me piloto novamente, mesmo
não sendo da maneira como eu
gostaria, ao entrar no box não
contive a emoção. Eu estava sem
dor, mas me faltava forças, foi
algo do tipo: conseguimos. Foi
o passo mais importante da re-

cuperação. Estou muito feliz de
poder terminar essa prova” rela-
tou o piloto da Honda. Marc dis-
se após a prova que se fosse pilo-
tar ao seu estilo, não suportaria
três voltas e que alguns músculos
do braço ainda não trabalham
como deveriam, mas sentiu que
pouco a pouco retornará ao seu
estilo. O ex-campeão Alex Crivi-
llé escreveu em sua coluna que
não descarta a possibilidade de
Márquez ser campeão.

Na Moto2, o debutante na
categoria, Raul Fernandes, ven-
ceu a prova. O campeonato ago-
ra é liderado pelo Australiano
Remy Gardner, filho do ex-cam-
peão das 500cc Wayne Gardner.
A próxima etapa acontecerá em
Jerez na Espanha dia 2 de maio.

Na categoria Moto3, Pedro
Acosta de apenas 16 anos, está
se firmando como um futuro
grande campeão. Após vencer no
Catar, largando dos boxes e com
um atraso de sete segundos do
pelotão, o espanhol venceu a se-
gunda consecutiva. O piloto, que
lidera o mundial, demonstrou
mais uma vez que tem um estilo
de pilotagem rápido e refinado.
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Neste final de semana
Eduardo Barrichello fez sua
estreia na Fórmula Regional
by Alpine no circuito de Ímo-
la, em evento conjunto com a
Fórmula 1.

O piloto apoiado pela Toyo-
ta Gazoo Racing, XP Investi-
mentos e ALE Combustíveis
completou as duas corridas vá-
lidas pela primeira etapa certa-
me em um grid de 32 carros.

A primeira prova foi de adap-
tação e Dudu finalizou a corri-
da em vigésimo lugar geral e
oitavo entre os estreantes.

Na corrida 2 a história foi
diferente. Mais adaptado à car-
ga aerodinâmica do carro e ao
motor turbo, fez belas ultrapas-
sagens e terminou em 14º lugar
e sétimo entre os estreantes.

Vindo do vice-campeonato
da USF 2000 na última tempo-
rada, Dudu realiza a transição
para a Europa nesta temporada,
na repaginada categoria fruto da
fusão da Fórmula Renault Euro-
cup com a Fórmula Regional.

O próximo compromisso do
piloto pela categoria é no dia 09
de maio, na etapa de Barcelona,
novamente em evento suporte
de um GP da F1.

As corridas:
No sábado Barrichello rea-

lizou dois treinos classificató-
rios. Na primeira sessão, valen-
do vaga para a corrida de do-
mingo, Barrichello fez o 16º
tempo entre os 32 carros do
grid. No segundo treino foi o
19º colocado.

A corrida 1 aconteceu no
fim da tarde italiana e Dudu fez
uma largada limpa e, embora te-
nha perdido posições, escapou
dos múltiplos acidentes da pri-
meira volta.

No segundo giro de corrida
Brad Benavides escapou da pis-
ta devido a quebra da suspensão
traseira direita na curva Acqua
Minerale e provocou a primei-
ra intervenção do safety-car.

A relargada foi dada faltan-
do 22 minutos para fim, com li-
derança do pole position David
Vidales, seguido por Alex
Quinn. Eduardo Barrichello
avançou duas posições e ocupa-
va o 21º lugar.

Cinco minutos depois acon-
teceu a segunda intervenção do
safety-car devido a escapada de
pista de Tommy Smith, austra-
liano companheiro de Barriche-
llo na equipe JD Motorsport.

Após a bandeira verde a cor-
rida seguiu com muitas dispu-
tas no meio do grid, Eduardo

Dudu Barrichello estreia no
automobilismo europeu em

“experiência incrível” em Ímola
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Barrichello tentava escalar o
pelotão e após cair para vigési-
mo quarto, conseguiu recupe-
rar quatro posições.

Faltando apenas um minuto
para a bandeirada Kas Ha-
verkort rodou depois de ser to-
cado por Patrik Pasma e bateu
no muro, causando a terceira
intervenção do carro de segu-
rança.

O safety-car saiu faltando
apenas alguns metros para o tér-
mino da corrida e a vitória fi-
cou com David Vidales. Barri-
chelo foi o vigésimo na geral e
oitavo entre os rookies.

A segunda prova aconteceu
no domingo, como preliminar
do GP de Emilia Romagna e a
largada aconteceu sem grandes
incidentes. O suíço Gregoire
Saucy manteve a liderança,
Dudu fechou a primeira volta na
18ª posição.

Jasin Ferati escapou da
pista na terceira volta e cau-
sou o primeiro safety-car da
corrida.  Na relargada nada
Saucy manteve a liderança
enquanto Dudu batalhava para
escalar o pelotão.

Após 16 minutos de prova
Dudu já ocupava o 14º lugar, re-
cuperando posições, quando o
safety-car voltou à pista devido
ao acidente envolvendo Alex
Quinn e Dino Beganovic.

Faltando menos de dez mi-
nutos para o fim da corrida Bar-
richello travava uma batalha cur-
va a curva com Brad Benavides
e Lorenzo Fluxa, chegando a
colocar lado a lado na variante
Tamburello por duas vezes.

Na última volta, em disputa
tripla com Benavides e Loren-
zo Fluxa, Dudu ultrapassou Be-
navides e cruzou a linha de che-
gada em 14º lugar geral e séti-
mo na Rookie. Gregoire Saucy
foi o vencedor da etapa.

Então são muitas coisas di-
ferentes, a primeira corrida foi
de adaptação e a segunda corri-
da foi muito divertida, eu acabei
caindo para 18º lugar mas vim
ultrapassando e subi para déci-
mo terceiro. Tive um momento
que acabou faltando sorte onde
um carro quebrou na minha fren-
te e eu cai para 15º, mas conse-
gui no fim da última volta recu-
perar mais uma posição.

Também posso dizer que
aprendi muito e me diverti
demais nessa segunda corri-
da, com a atmosfera de cor-
rer junto com a Fórmula 1,
então foi uma experiência
incrível para mim, disse
Dudu Barrichello.”

Gabriel Medina assume a liderança no
ranking da World Surf League na Austrália

O Rip Curl Narrabeen Clas-
sic apresentado pela Corona de-
finiu as quartas de final na segun-
da-feira e três surfistas da sele-
ção brasileira seguem na disputa
dos títulos da terceira etapa do
World Surf League Champi-
onship Tour 2021, o bicampeão
mundial Gabriel Medina, Yago
Dora e Tatiana Weston-Webb. Os
dois bateram todos os recordes
com seus aéreos nas ondas de
Narrabeen e Medina assumiu a
liderança no ranking 2021, com
a inesperada derrota de Italo Fer-
reira nas oitavas de final. A pri-
meira chamada para as quartas de
final será as 6h45 da terça-feira
em Sidney, 17h45 da segunda-
feira no Brasil.

Os novos recordes do Rip
Curl Narrabeen Classic foram
registrados nos dois duelos bra-
sileiros da segunda-feira na Aus-
trália. O catarinense Yago Dora
fez a melhor apresentação do
evento contra o paranaense Pe-
terson Crisanto, nas baterias da
terceira fase que abriram o dia.
Yago completou aéreos incríveis
e o melhor valeu nota 8,83, que
somou com o 7,50 que tinha re-
cebido no voo anterior, para fa-
zer o maior placar do campeo-
nato, 16,33 pontos. 

“No domingo tinha aquele
vento maral fechando as ondas.
Hoje (segunda-feira), mesmo
um pouco menor, o vento terral
deixa as ondas mais limpas e
melhores para surfar”, analisou
Yago Dora. “Eu caí em alguns
aéreos no início, mas quando
completei o primeiro, fiquei
mais confiante e logo depois

acertei o segundo. O Peterson
é um dos meus surfistas favori-
tos no Tour. Lembro que no meu
primeiro campeonato, ele tinha
uns 15 anos e tirava duas no-
tas 10 em cada bateria. Ganha-
va tudo e eu queria ser como
ele, então estar neste grupo é
incrível”.

Nas oitavas de final, quem
brilhou foi Gabriel Medina  no
confronto com Caio Ibelli. Ele
decidiu ficar mais ativo dentro
d´água, pegando várias ondas,
enquanto Caio preferiu esperar
pelas melhores. Só que a condi-
ção do mar estava difícil e a tá-
tica de Medina deu certo. Ele
foi aumentando a vantagem a
cada onda, até pegar uma direi-
ta boa e sair acelerando para
voar  muito alto, fazer o giro
completo no ar e aterrissar com
perfeição. Os juízes deram a
maior nota do campeonato - 9,00
- para ele vencer fácil por 14,00
a 4,93 pontos. 

“Estou feliz por conseguir
pegar boas ondas nas bateri-
as. Estou me divertindo e fo-
cado, porque eu quero chegar
na final” , disse Gabriel Me-
dina , que competiu antes de Ita-
lo Ferreira e John John Flo-
rence, que também brigavam
pela liderança do ranking em
Narrabeen. “Estou feliz pelas
minhas notas e agora é espe-
rar o último dia né, que vai ser
irado. Graças a Deus está dan-
do tudo certo até agora e esse
evento aqui em Narrabeen está
sendo incrível. Tem dado altas
ondas, o lugar é maneiro e es-
tou feliz por estar aqui” .
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Italo Ferreira

O também bicampeão mundi-
al John John Florence  foi o
próximo a competir e novamen-
te foi batido pelo estreante na
elite do CT 2021, Morgan Ci-
bilic . Na etapa passada em New-
castle, o havaiano perdeu para
ele na terceira fase e agora nas
oitavas de final. O australiano
mostrou mais uma vez toda a
potência das suas manobras de
borda e fez o segundo maior
placar em Narrabeen, 15,70
pontos, somando notas 8,53 e
7,17. Agora, Morgan Cibilic vai
voltar a enfrentar Gabriel Me-
dina, que o derrotou nas semifi-
nais em Newcastle.

A QUEDA DO LÍDER –
Após a eliminação do terceiro
colocado no ranking, entrou o
líder Italo Ferreira precisando
vencer para não perder a lycra
amarela de número 1 da World
Surf League para Gabriel Me-
dina. O potiguar já mostrou que

iria para os aéreos e começou
voando muito alto numa direita,
mas não completou. Repetiu o
ataque numa esquerda e caiu tam-
bém. Já Conner Coffin fez o tra-
dicional, usando as manobras de
borda numa esquerda para come-
çar na frente com nota 5,00. O
californiano logo consegue 5,67
e o brasileiro fica precisando de
8,60 pontos para vencer nos 10
minutos finais. 

Italo  então muda a tática e
manda três batidas e rasgadas jo-
gando água pra cima que igualam
a maior nota do americano, 5,67.
Com ela, passa a precisar de um
5,00 para vencer. Aí pega uma
direita que forma a rampa para
voar alto, faz o giro no ar e ater-
risa em pé na prancha, porém os
juízes avaliaram que a manobra
não foi completada. Ele ainda faz
duas tentativas e consegue os
exatos 5,00 pontos que precisa-
va para vencer. Só que

Conner ainda pega uma onda e
tira nota 5,80, para sacramentar
a vitória por 11,47 a 10,67 pon-
tos. 

ÚLTIMO CLASSIFICADO
– Com a derrota, Italo Ferreira
caiu para a segunda posição no
ranking e Gabriel Medina é
quem vai vestir a lycra amarela
de número 1 do World Surf Lea-
gue na próxima etapa da “perna
australiana”, que começa no dia
2 de maio em Margaret River. Em
Narrabeen, Medina tenta chegar
em sua quarta final consecutiva
e Yago Dora é o único que pode
repetir a final brasileira que
aconteceu em Newcastle, que
Italo venceu. 

O catarinense usou a força das
suas manobras de frontside para
despachar o sul-africano Jordy
Smith por 11,43 a 7,80 pontos
no penúltimo duelo das oitavas
de final. Gabriel Medina vai
disputar a segunda vaga para as
semifinais com a sensação aus-
traliana, Morgan Cibilic. Já
Yago Dora vai fechar as quartas
de final enfrentando o norte-
americano Griffin Colapinto,
que barrou o capitão da seleção
brasileira, Adriano de Souza, na

manhã da segunda-feira. 
TRANSMISSÃO AO VIVO

– O Rip Curl Narrabeen Clas-
sic apresentado pela Corona
está sendo transmitido ao vivo
pelo www.worldsurfleague.com
e pelo aplicativo grátis da World
Surf League e pelos canais da
ESPN Brasil. A primeira chama-
da para as quartas de final foi
marcada para as 6h45 da terça-
feira na Austrália, 17h45 da se-
gunda-feira no fuso horário de
Brasília.

PERNA AUSTRALIANA –
As quatro etapas da nova “perna
australiana” são apresentadas
pela Corona. O Rip Curl New-
castle Cup terminou no sábado
com Italo Ferreira ganhando a
disputa pela liderança do ranking
na final com Gabriel Medina.
A segunda é o Rip Curl Narra-
been Classic, que começou na
sexta-feira com prazo até 26 de
abril para ser encerrado em Sid-
ney, também em New South Wa-
les. As outras serão na região de
West Australia, o Boost Mobile
Margaret River Pro de 02 a 12
de maio em Margaret River e o
Rip Curl Rottnest Search de 16
a 26 de maio em Rottnest Island. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Vientos Participações S/A (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações e se rege por este estatuto social (“Estatuto Social”), 
pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”) e pelas demais legislações aplicáveis às sociedades anônimas. A 
Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 300, 10º andar, conjunto 104, parte, Bela 
Vista, CEP 01318-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deli-
beração da Diretoria. A Companhia tem por objeto social a participação em 
outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior 
(holding). 2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: 2.1 Declaração de conformidade: As presentes demonstra-
ções financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e 
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC). A aprovação das demonstrações finan-
ceiras ocorreu na reunião da diretoria realizada em 26 de março de 2021. 
2.2 Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras 
foram preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda do 
principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcio-
nal”). 2.3 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administra-
ção faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados dos elementos das demonstra-
ções financeiras. A liquidação das operações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estimados. A Companhia revisa 
suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 3. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: As receitas e 
despesas são contabilizadas pelo regime de competência. b) Passivo cir-
culante e não circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos e 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas. c) Imposto de renda e contribuição so-
cial: A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real. 4. Caixa e 
equivalentes de caixa: As aplicações financeiras estão concentradas em 
aplicações de renda fixa com resgate automático do Banco Itaú.

2020 2019
Caixa 1.000 1.000
Bancos 10 10
Aplicações financeiras 1.604.934 720.726
Total 1.605.944 721.736
5. Impostos a recuperar: 2020 2019
COFINS pago a maior 77.806 77.806
PIS pago a maior 12.641 12.641
IRRF pago a maior 4.646 4.502
Outros 1.656 1.111
Total 96.749 96.060
6. Títulos a receber: A operação refere-se a Compartilhamento da Estrutura 
Administrativa e Operacional entre as Partes, a fim de otimizar o desenvolvi-
mento das atividades das Partes em seus respectivos territórios, e o rateio 
das Despesas a elas correspondentes.

2020 2019
SPE Assurua Geradora de Energia Solar S.A. 73.500 -
UFV Verde Vale III Energia Solar S.A. 73.500 -

147.000 -
7. Cessão de créditos: 2020 2019
Apus Fundo de Investimento
 em Direitos Creditórios 268.025.892 268.025.892

268.025.892 268.025.892
A operação tratou-se de aquisição da totalidade dos créditos que o Banco do 
Brasil S.A. possuía tendo como devedores principais as sociedades listadas 
e descritas no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Crédito 
Sem Coobrigação e Outras Avenças, firmado entre o Banco do Brasil e a 
Companhia (“Contrato de Cessão”) e decorrentes dos contratos também 
listados e descritos no referido Contrato de Cessão (“Direitos Creditórios”). 
Os Direitos Creditórios possuíam saldo indicativo em 25 de setembro de 
2018 de R$284.739.811, foram cedidos sem coobrigação do Banco do Bra-
sil, tendo como garantias as cédulas de crédito bancários, penhor de ações 
e outras avenças, possuindo ainda acordo de credores, compartilhamento 
de garantias, direitos e outras avenças. Em 07 de dezembro de 2018 foi fir-
mado Contrato de Empréstimo com a Queiroz Galvão Energia Renováveis 

S.A. de concessão de linha de crédito no valor de R$ 20.000.000, tendo com 
garantia a cessão fiduciária das ações da CGI SPVs e a Cessão Fiduciária 
das Ações da Fiadora. No mês de dezembro de 2018 foi liberado o montan-
te de R$10.000.000. O valor do principal incidirá juros à taxa média ajustada 
dos financiamentos diários acumulados pela SELIC, além de juros de mora 
conforme cláusulas 6 e 7 do Contrato de Empréstimo. Em 16 de maio de 
2019 foi assinado Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Cré-
ditos sem Coobrigação e Outras Avenças entre a Vientos Participações S.A 
e Apus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, 
resolvem e mutualmente outorgam e aceitam, que todos os direitos e obriga-
ções com relação aos Direitos Cedidos relacionados acima são cedidos e 
transferidos, na presente data, em caráter irrevogável e irretratável, pelo 
Cedente ao Cessionário sem coobrigação ou qualquer garantia de paga-
mento pelo Cedente ao Cessionário.
8. Fornecedores: 2020 2019
FYI Serviços Administrativos para Empresas Ltda. 255.000 -
Total 255.000 -
9. Obrigações tributárias: 2020 2019
Retenções sociais a pagar 308 560
PIS/COFINS 607 642
Outras obrigações 54 51
Total 969 1.253
10. Títulos a pagar: A operação refere-se a Compartilhamento da Estrutura 
Administrativa e Operacional entre as Partes, a fim de otimizar o desenvolvi-
mento das atividades das Partes em seus respectivos territórios, e o rateio 
das Despesas a elas correspondentes.

2020 2019
Vientos Agrícolas Intermediação de Negócios 727.541 61.000
Energia do Canindé Participações Societárias S.A. 1.028.202 -

1.755.743 61.000
11. Empréstimos: 
Instituição 2020 2019
Banco do Brasil 275.402.007 266.942.308
Total dos financiamentos 275.402.007 266.942.308
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Crédito sem Coobriga-
ção e Outras Avenças, firmado entre o Banco do Brasil e a Companhia 
(“Contrato de Cessão”), sendo o preço de cessão no valor de R$245.522.417 
a ser pago em três anos da assinatura do Contrato, tendo como garantia a) 
cédula de crédito bancário, b) penhor de ações e outras avenças, c) de 
acordo de credores, compartilhamento de garantias, direitos e outras aven-
ças, d) contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios, e) contrato de 
penhor de direitos creditórios, e) instrumento de constituição de penhor em 
primeiro e segundo graus e outras avenças, f) contrato de penhor de ações 
e de direitos, entre outras garantias listadas no contrato. Sobre o preço da 
cessão incidirão encargos financeiros correspondentes a 115% da taxa mé-
dia do CDI. 12. Provisão para Contingências: A Companhia não tem co-
nhecimento e nem registrou em 31 de dezembro de 2020 qualquer provisão 
para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus assessores 
jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de perda 
provável ou possível de perda. 13. Patrimônio Líquido: a) Capital social: 
O Capital Social está representado por 27.215.545 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal. b) Dividendos: Aos acionistas estão assegu-
rados dividendos mínimos não inferiores a 25% do lucro líquido de cada 
exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das desti-
nações determinadas pela Assembleia Geral. Conforme o art. 13 do Estatu-
to Social da Companhia os dividendos estarão sujeitos à aprovação prévia e 
escrita dos acionistas.
14. Despesas administrativas: 2020 2019
Apoio administrativo (627.902) -
Fretes e carretos - (3.768)
Viagens e hospedagens - (12.005)
Outras despesas (39.517) (7.779)
Total (667.419) (23.552)
15. Despesas com serviços prestados: 2020 2019
Honorários de advogados - (3.170.075)
Honorários de consultoria e auditoria (91.577) (590.550)
Propaganda e publicidade - (87.759)
Outras despesas - (269.995)
Total (91.557) (4.118.379)

Vientos Participações S.A.
CNPJ - 31.562.351/0001-10

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em reais

Balanço Patrimonial
Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.605.944 721.736
Impostos a recuperar 5 96.749 96.060
Títulos a receber 6 147.000 -
Despesas antecipadas 2.976 3.322

1.852.669 821.118
Não Circulante
Cessão de crédito 7 268.025.892 268.025.892

268.025.892 268.025.892

Total do Ativo 269.878.561 268.847.010

Passivo Notas 2020 2019
Circulante
Fornecedores 8 255.000 -
Obrigações tributárias 9 969 1.253
Títulos a pagar 10 1.755.743 61.000

2.011.712 62.253
Não Circulante
Empréstimos 11 275.402.007 266.942.308

275.402.007 266.942.308
Patrimônio Líquido
Capital social 13 27.215.545 27.215.545
Prejuízos acumulados (34.750.703) (25.373.096)

(7.535.158) 1.842.449
Total do Passivo 269.878.561 268.847.010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados
Nota 2020 2019

Despesas operacionais
 Despesas com serviços prestados 15 (91.577) (4.118.379)
 Despesas tributárias (7.003) (9.340)
 Despesas com pessoal (148.238) -
 Despesas administrativas 14 (667.419) (23.552)
 Outras despesas (5.760) (2.961)

(919.997) (4.154.232)
Resultado antes do resultado financeiro
 Receitas financeiras 16 2.143 447.179
 Despesas financeiras 16 (8.459.753) (24.063.076)

(8.457.610) (23.615.897)
Prejuízo líquido do exercício (9.377.607) (27.770.129)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2020 2019

Prejuízo líquido do exercício (9.377.607) (27.770.129)
Resultado abrangente do exercício (9.377.607) (27.770.129)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa
2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo líquido do exercício (9.377.607) (27.770.129)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
 Ajuste de exercício anterior - (326.520)

(9.377.607) (28.096.649)
Diminuição (aumento) nas contas de ativos
 Impostos a recuperar (689) (96.060)
 Títulos a receber (147.000) -
 Despesas antecipadas 346 (3.322)
Aumento (diminuição) nas contas de passivos
 Fornecedores 255.000 (194.151)
 Obrigações tributárias (284) (1.668.416)
 Títulos a pagar 1.694.743 61.000
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 atividades operacionais (7.575.491) (29.997.598)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Aumento de capital - 12.214.545
 Empréstimos 8.459.699 17.638.065
 Cessão de crédito - (4.137.250)
Disponibilidades líquidas geradas
 (aplicadas nas) pelas 
  de financiamentos 8.459.699 25.715.360
Aumento/(redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 884.208 (4.282.238)
Demonstração da variação de caixa
 e equivalentes de caixa:
Disponibilidades e aplicações financeiras
 no início do período 721.736 5.003.974
Disponibilidades e aplicações financeiras
 no final do período 1.605.944 721.736
Aumento/(redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 884.208 (4.282.238)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Capital social 
a integralizar

Reserva 
de lucros

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 17.001.000 (2.000.000) 2.723.553 - 17.724.553
Integralização de capital conforme Ata 30.01/2019 - 2.000.000 - - 2.000.000
Aumento de capital conforme Ata de 03.04.2019 1.014.545 - - - 1.014.545
Aumento de capital conforme Ata de 12.06.2019 8.200.000 - - - 8.200.000
Aumento de capital conforme Ata de 27.11.2019 1.000.000 - - - 1.000.000
Ajuste de exercício anterior - - - (326.520) (326.520)
Prejuízo do exercício - - - (27.770.129) (27.770.129)
Absorção do prejuízo - - (2.723.553) 2.723.553 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 27.215.545 - - (25.373.096) 1.842.449
Saldos em 31 de dezembro de 2019 27.215.545 - - (25.373.096) 1.842.449
Prejuízo do exercício - - - (9.377.607) (9.377.607)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 27.215.545 - - (34.750.703) (7.535.158)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Ilmo Srs. Aos Administradores e Acionistas da Vientos Participações 
S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
da Vientos Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vientos 
Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessário para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável d e que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.  Belo Horizonte, 26 de
março de 2021. Moore Consulting News Auditores Independentes - CRC
- MG 006494/O-4; Adelmo de Oliveira - Contador - CRC-MG 46.235.

16. Resultado financeiro líquido: 2020 2019
Receitas financeiras
Renda de créditos vinculados - 464.257
Receita financeira 2.248 5.352
Impostos sobre receita financeira (105) (22.430)

2.143 447.179
Despesas financeiras
Despesas bancárias (22) (107)
Juros passivos (8.459.699) (17.143.712)
Reversão de provisão - (6.892.943)
Outra despesa financeira (32) (26.314)

(8.459.753) (24.063.076)
Total (8.457.610) (23.615.897)
17. Cobertura de Seguros (não auditado): A Companhia possui cobertu-
ras de seguros por montantes considerados suficientes pelos departamen-
tos técnicos e operacionais para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos. O
escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a revisão quanto a su-
ficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela administra-
ção. 18. Instrumentos Financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio
de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de ava-
liações. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estra-
tégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contrata-
das em comparação com as vigentes no mercado. A Companhia tem como
política não assumir posições expostas a flutuações de valores de mercado
e operando apenas instrumentos que permitam controles e riscos. A Compa-
nhia não realizou operações com derivativos no período. De acordo com
suas políticas financeiras, a Companhia não tem efetuado operações envol-
vendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. 19. Infor-
mações suplementares - Combate aos efeitos da COVID-19 “Coronaví-
rus”: A administração da Companhia vem acompanhando sistematicamente,
os possíveis riscos e impactos em suas operações bem como as reações
nos mercados em função de um desaquecimento da economia local, nacio-
nal e global. Contudo, não seja possível prever nesse momento a extensão
e duração dos possíveis impactos do COVID-19 em nossa economia, a ad-
ministração da Companhia entende que, até a data da apresentação das
demonstrações financeiras, não foram identificados impactos significativos
que pudessem modificar suas premissas de negócio e a mensuração dos
ativos e passivos nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2020. A Companhia espera que as providências que estão sendo tomadas
pelas autoridades de saúde sejam capazes e suficientes para conter a ex-
pansão do COVID-19 em nível local, nacional e global. 20. Evento Subse-
quente: Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de
encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Diretoria
Sr. Gustavo Florentino Ribeiro 

Contador
Jefferson Augusto Pessoa  dos Santos - CRC MG 123005/O

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 30 dias. Processo nº 1000671-04.2017.8.26.0004. O MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Carde-
al Banti, na forma da lei, etc. FAZ SABER a(o) GILDASIO MAGALHAES FERNANDES, CPF 
341.025.402-10, GILDASIO MAGALHAES FERNANDES ME, CNPJ 13.133.581/0001-81 e ANA RITA 
TEIXEIRA, CPF 289.597.828-07, que lhes foi proposta uma ação uma ação de Execução de Título Ex-
trajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 164.853,85 
(31/12/2016), com os acréscimos legais, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 680702178 (opera-
ção nº 20160676214421912), firmada em 04/03/2016. Encontrando-se os executados em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do 
CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir dos 30 dias supra, fluindo da data da publicação única 
ou, havendo mais de uma, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), paguem o débito, devendo o mes-
mo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de 
que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º do CPC) ou ofereçam 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231 do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá 
aos executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pa-
gamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1060662-43.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Franco Bueno Cáceres, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Adriana Elmaes Cauzin de Souza Frauches, CPF
126.950.668-48, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 16.781,81 (outubro/2018), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2021.

1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1008266-19.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ETICASA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ 15.500.834/0001-33, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Wilson Gonçalves dos Santos e outro, objetivando a
PROCEDÊNCIA da ação, para rescindir o contrato de intermediação de venda e corretagem havido com a
requerida, declarando-se a inexigibilidade da comissão de corretagem no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais), a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, como prescreve o Código de Defesa do Consumidor, aplicando
ao caso em tela, o princípio da hipossuficiência do consumidor e a condenação em honorários advocatícios
em 20% do valor da causa. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será
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-SP.    J - 19 e 20/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034022-17.2019.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Vel-
loso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ENEGE MODAS E CONFECÇÕES 
LTDA - ME, CNPJ 09.090.769/0001-12, na pessoa de seu representante legal e a Valfredo Pereira de 
Oliveira, CPF 902.862.783-91 e Jocelia Pereira de Oliveira, CPF 477.436.203-44 que, nos autos do 
Cumprimento de Sentença, requerido por Banco do Brasil S/A, foi procedida a penhora sobre a quantia 
bloqueada judicialmente de R$ 503,61 Itaú Unibanco S/A da executada Jocélia Pereira de Oliveira. Es-
tando os executados em local ignorado, intima-dos ficam para no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 
dias supra, oferecerem impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores ter-
mos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de 2020. 

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Captalys Companhia de Crédito (“Companhia”) para se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária (“AGE”) na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 
10º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04530-001, na Capital do Estado de São Paulo, no dia 28 de abril de 2021, às 10h, a fi m 
de deliberarem a respeito das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 1. aprovar a realização da 1ª (primeira) 
Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“Emissão” 
e “Debêntures”, respectivamente), referente à emissão no mínimo de 90.000 (noventa mil) e no máximo de 166.000 (cen-
to e sessenta e seis mil) Debêntures, ao valor de R$1.000,00 (um mil reais) cada, nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações; 2. aprovar os termos e disposições previstos na minuta do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão 
Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“Escritura 
de Emissão”) a ser celebrado entre a Companhia e o Fundo de Investimento em Participações Development Fund Wa-
rehouse (“Fundo”), na qualidade de investidor, que formalizará a Emissão; 3. aprovar a concessão de garantias reais no 
âmbito da Emissão, incluindo, sem limitação, alienação fi duciária sobre ações de emissão da Companhia e ações de emis-
são da Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A., alienação fi duciária sobre quotas de emissão da Cap-
talys Gestão Ltda., Captalys Serviço de Crédito Ltda., Captalys Pagamentos Ltda. e IDTRust Tecnologia de Software Ltda., 
dentre outras, cessão fi duciária sobre quaisquer fl uxos de receitas da Companhia, exceto os fl uxos atualmente onerados 
em favor de operação bancária existente, com o compromisso de constituir esta garantia em cessão fi duciária assim que 
tais fl uxos estejam livres e desembaraçados, cessão fi duciária de dividendos/direitos de distribuição decorrentes das ações 
de emissão da Companhia e suas investidas, cessão de conta vinculada e cessão fi duciária de cotas subordinadas de emis-
são do Captalys MPME FIDC (“Garantias”); 4. autorizar a outorga de procurações ao Fundo para fi ns de execução das 
Garantias; 5. aprovar os termos e celebração do Acordo de Acionistas da Companhia a ser celebrado entre a Companhia, 
na qualidade de interveniente-anuente, os atuais acionistas da Companhia e o Fundo (“Acordo de Acionistas”); 6. apro-
var os termos e celebração do Acordo de Liquidez da Companhia a ser celebrado entre a Companhia, os atuais acionistas 
da Companhia e o Fundo (“Acordo de Liquidez”); e 7. autorizar a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a pra-
ticar todos e quaisquer atos e documentos relacionados à Emissão/Escritura de Emissão, Acordo de Acionistas e Acordo 
de Liquidez, incluindo a negociação e assinatura de todos e quaisquer instrumentos, anexos, garantias, termos, notifi ca-
ções, livros de registro de ações, atos societários, inclusive, sem limitação, eventuais aditamentos e procurações, necessá-
rios à realização e liquidação da Emissão, aperfeiçoamento das respectivas Garantias e formalização do Acordo de Acio-
nistas e Acordo de Liquidez. Instruções Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações re-
lacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 2. Somen-
te poderão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 (qua-
renta e oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. 3. O acionista ou 
seu representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acio-
nista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos ter-
mos da Lei nº 6.404/76. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando 
relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e consulari-
zados. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/ou docu-
mentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, sejam depositados na sede da Companhia, 
ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, 
com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da AGE. 5. A Companhia informa que intensi-
fi cou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que comparecerem na 
AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrôni-
co assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de 
segurança. 6. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São 
Paulo, 19 de abril de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

21 e 23/04

CENTRALE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
CNPJ/ME Nº 04.251.958/0001-06 - NIRE Nº 35.216.727.412
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

Ficam convocados os senhores sócios da CENTRALE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. (“Sociedade”) para a reunião de sócios da 
Sociedade a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de abril  de 2021, às 10 horas, por meio exclusivamente digital, na plataforma 
Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade), para deliberar sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras dos resul-
tados e mutações do patrimônio líquido da Sociedade relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em conformidade com o 
disposto no artigo 1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão considerados 
presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios deverão enviar à Sociedade, 
ao endereço de e-mail societario@smartfit.com, até 3 dias úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 10 horas do dia 21 de 
abril  de 2021) solicitação acompanhada de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de iden-
tidade do(s) representante(s) legal(is), (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação 
na reunião de sócios, obedecidas as condições legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que 
manifestarem seu interesse em participar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail 
contendo as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de 
conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. São Paulo, 16 de abril de 2021. Edgard Gomes Corona - Diretor.

BIOSANTA ACADEMIA LTDA.
CNPJ/ME 10.272.640/0001-04 - NIRE 35.222.572.646

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da BIOSANTA ACADEMIA LTDA. (“Sociedade”) para a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada em 
primeira convocação, no dia 27 de abril  de 2021, às 10 horas, por meio exclusivamente digital, na plataforma Zoom (o link de acesso será 
disponibilizado pela Sociedade), para deliberar sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras dos resultados e mutações do patri-
mônio líquido da Sociedade relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em conformidade com o disposto no artigo 1.078 
do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão considerados presentes e signatários 
da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios deverão enviar à Sociedade, ao endereço de e-mail 
societario@smartfit.com, até 3 dias úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 10 horas do dia 22 de abril  de 2021) solicitação 
acompanhada de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de identidade do(s) representante(s) 
legal(is), (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas 
as condições legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em parti-
cipar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo as orientações para acesso 
e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de 
acesso ou equipamentos dos sócios.Brasília, 16 de abril de 2021. Edgard Gomes Corona e Thiago Lima Borges - Diretores.
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CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

149 veículos

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar

ONLINE

LEILÃO dia 20/04/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 11h30

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
11 3651-8800

www.donhaleiloes.com

COLISÃO:  2 2008:  2019  2016 2017 206 SW  2005 207 2011 2012 3 208: 2013 2014  2016 2017  2017 2018 2 308: 2012 2013  2012 2013 2 408: 2011 2012  2013 2014
AMAROK 2012 2013 APACHE 2010 2011 ASTRA 2003 2004 BIZ 125 2006 2007 C3 2008 2009 C4   2008 CELTA 2006 2007 2 CG 125:  1989   2017 CG 150  2014 5 CIVIC:
2010 2011  2016 2017  2014 2015  2004 2005  2007 2008 CLASSE C  2017 CLASSE E 2010 2011 CLASSE GLA  2016 CLASSE GLE 2019 2020 CLASSE GLK  2014 6 CLASSIC:
2007 2008  2012 2013  2013 2014  2014 2015  2006 2007   2008 3 CLIO: 2006 2007  2015 2016  2005 2006 COMPASS 2019 2020 CONSTELLATION 2018 2019 COOPER 2018
2019 2 COROLLA:  2009  2008 2009 CORSA  2001 2 CR-V:  2011   2011 DELIVERY 2010 2011 DS3 2012 2013 DUSTER 2015 2016 3 ECOSPORT: 2004 2005  2013 2014   2020
ETIOS  2015 2016 F 800  2013 7 FIESTA:  2018  2005 2006  2012 2013  2009 2010  2006 2007   2010  2013 2014 FIORINO   2009 FLUENCE 2017 2018 4 FOCUS:  2008  2013
2014  2011 2012  2011 2012 FOX 2013 2014 FRONTIER CD 2013 2014 7 GOL: 2011 2012   2011  1998 1999  2006 2007   1995   1996  2009 2010 GRAND VITARA 2011 2012
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PALIO:  2012   2004  2009 2010  2001 2002  2012 2013 POLO 2009 2010 PRISMA  2018 R 1200  2010 RANGER CD 2012 2013 2 S10: 2010 2011  2013 2014 4 SANDERO:
2013  2019 2020  2020 2021  2020 2021 SANTA FE 2010 2011 SAVEIRO  2015 2016 SERIE 1 2011 2012 SIENA  2010 SOFTAIL 2019 2020 SONIC  2013 SPIN  2016 2
STRADA: 2011 2012  2015 2016 SW4 2019 2020 TORO 2019 2020 TRACKER  2017 4 UNO:  2004  2020 2021  2015 2016   2008 2 VECTRA: 2009 2010   2011 VIRTUS 2018
2019 XRE 300 2009 2010 YARIS 2018 2019 YBR 125  2011  ENCHENTE:  2 ECOSPORT:  2013  2019 2020 ZAFIRA  2009  ROUBO/FURTO:  408 SEDAN  2011 S10 CABINE
DUPLA  2014

Nº dos Chassis:  1C230753 Recortado 22330164 Recortado 42442418 Normal 44576999 Remarcado 4B137877 Normal 58645267 Normal 5B030393 Normal 5Z103699 Normal
68380954 Normal 6J671311 Normal 78265970 Normal 7B168881 Recortado 7G181539 Normal 7J797732 Normal 7R013615 Recortado 7T062011 Normal 86100387 Normal
8G561982 Normal 8J179174 Normal 8J970230 Normal 8R148448 Recortado 8R322742 Normal 8Z102642 Normal 95017224 Normal 95060031 Normal 96078253 Normal 98853630
Normal 9B503768 Normal 9C187790 Normal A3556189 Normal A5477714 Recortado A8010773 Normal A8027237 Recortado AB224515 Normal AJ415600 Normal AP016049
Recortado AP042287 Normal AR001652 Normal AU177328 Normal AZY07932 Normal B0012956 Normal BA320691 Normal BB303249 Normal BC422314 Normal BG048147
Normal BG504024 Normal BG506945 Normal BM010986 Normal BP161948 Normal BR106450 Normal BU664286 Normal BZ104053 Normal C4100172 Normal C5812394 Normal
C6154660 Normal C7447461 Normal CB009421 Normal CE929087 Normal CG058994 Normal CJ463252 Recortado CJ482224 Normal CT076876 Normal D5023481 Normal D8803979
Normal DA014380 Normal DG002096 Normal DG025872 Normal DJ072614 Normal DJ316210 Normal DJ632895 Normal DM115015 Normal DR148740 Normal DS582795 Recortado
DW500429 Normal DZ428479 Normal E4080216 Recortado E8880544 Normal EB005194 Normal EB135437 Normal EB147861 Normal EC426528 Normal EC467063 Normal
EG021910 Recortado EG308864 Normal EJ196826 Normal EJ772953 Normal EM129424 Normal ER025171 Normal EZV87525 Normal FB151824 Normal FP321065 Normal FR161467
Normal FZ217033 Normal G0699987 Normal G2104574 Normal GB047257 Normal GB187066 Recortado GJ966836 Normal GL119252 Normal GM000248 Normal GM209462
Normal GP090602 Normal GP546138 Normal GP625083 Normal GZ165554 Normal HB030198 Normal HB038812 Recortado HL282807 Recortado HM004848 Normal HP776690
Normal HR319919 Recortado HZ101822 Normal J8145245 Normal JB026656 Normal JB616548 Normal JG107956 Recortado JG302751 Normal JL017706 Recortado K8023416
Normal KB036824 Normal KFS00358 Normal KP532186 Normal KR410420 Recortado KR916934 Normal KTJ99975 Recortado L0276725 Normal L8768068 Normal L8820811
Normal LA153522 Recortado LB121577 Normal LD035216 Normal LG168851 Normal LG228859 Normal LJ220663 Normal LJ941671 Normal LKC97379 Normal LKJ79495 Normal
M0898149 Normal MG113044 Normal MJ384575 Normal MJ386110 Normal ST142654 Recortado TT147281 Recortado WB604451 Recortado WP558776 Recortado

Segpartners Brasil Corretora de Seguros S/A
CNPJ/MF Nº 04.772.866/0001-71 - NIRE Nº 3530048.262-0

Edital de Convocação-
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital

O Diretor Presidente, CONVOCA seus Acionistas, para se reunirem em 
AGOE a realizar-se por meio eletrônico, através do sistema Zoom Meeting, 
no dia 29/04/2021, às 14hs em 1ª convocação com acesso remoto na for-
ma da lei ou às 14:30hs em 2ª convocação com acesso remoto com qual-
quer número dos presentes para examinar, discutir e aprovar as seguintes 
matérias: Em AGO: a) demonstrações fi nanceiras, relatórios da auditoria e 
notas explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 
b) destinação do resultado do exercício de 2020; e c) Eleição do Conselho 
de Administração. Em AGE: a) aquisição pela Sociedade das ações detidas 
por sócios dissidentes com a consequente extinção das referidas ações; 
b) extinção das ações Ordinárias e Preferenciais Tipo A em tesouraria e 
da totalidade das ações Preferenciais Tipo B; c) conversão de parte das 
ações Preferenciais Tipo A em Ordinárias; d) desdobramento das ações 
existentes na forma do artigo 12 da Lei das S/As; e) novo texto consoli-
dado do Estatuto Social; f ) re-ratifi cação da atual composição acionária da 
Companhia; e g) outros assuntos de interesse da Companhia. Notas: 1) A 
Assembleia acontecerá de forma digital conforme IN a DREI nº 79/2020, 
2) As orientações para a participação e votação pelos Acionistas estão 
disponíveis na sede da Companhia e serão enviadas ao e-mail cadastrado 
dos Acionistas. 3) O acesso pelo Zoom Meeting atende aos requisitos de 
segurança previstos na lei. São Paulo, 16/04/2021. Diretor Presidente

Empreendimentos Imobiliários
Caracol S/A

CNPJ: 53.859.120/0001-05 - NIRE: 35300055578
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas a se reunirem em às 15hs, do dia 
30/04/2021, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as 
contas da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de re-

social encerrado em 31/12/2020; (ii) eleger os membros da Diretoria 

-
tar de assuntos diversos de interesse geral dos acionistas. Devido 
a pandemia da Covid-19 o Artigo 9º da Lei nº 14.030/2020, comu-

-
lizado pela companhia, através de correio eletrônico, 24 horas antes 
da realização da Assembleia. Pedreira/SP, 19/04/2021. Diretores: 

Santana Administração 
de Bens Próprios S/A

CNPJ: 00.278.328/0001-74 - NIRE: 35300511654
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 14hs, do dia 
30/04/2021, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as con-
tas da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e 
demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerra-
do em 31/12/2020; (ii) eleger os membros da Diretoria para o mandato 
de 01 ano (05/2021 a 04/2022) e fixar a respectiva remuneração global 
mensal para o exercício social de 2022; (iii) tratar de assuntos diversos 
de interesse geral dos acionistas. Devido a pandemia da Covid-19 e 
conforme o Artigo 9º da Lei nº 14.030/2020, comunicamos que a As-
sembleia será realizada de forma exclusivamente digital, acessível pelo 
aplicativo “ZOOM”, cujo acesso será disponibilizado pela companhia, 
através de correio eletrônico, 24 horas antes da realização da Assem-
bleia. Pedreira/SP, 19/04/2021. Diretores: Ana do Carmo dos Santos 
Gouveia Lenzi; Mateus Lopes; Sérgio Ruas Dias Maurício.
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

HUGO FELIPE RABELO E SAMYA FRANÇA  BORGES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CONSULTOR DE NEGÓCIOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 03/12/1992,
FILHO DE RONALDO JOSÉ RABELO E DE VANESSA DOS SANTOS RABELO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BALCONISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM COROATÁ, MA, NO DIA 31/01/1990, FILHA DE
FRANCISCO BEZERRA BORGES E DE SANDRA MARIA FRANÇA BORGES.

JOÃO VICTOR ARAUJO DE SANT ANA  E ARIANE SILVA MACHADO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/02/1998, FILHO DE
JUSCELINO LIMA DE SANT ANA E DE ARLITA FERREIRA DE ARAUJO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/03/1999, FILHA DE JOÃO
CELESTINO MACHADO E DE ANDREA APARECIDA DA SILVA.

CLEMILSON VENANCIO DE OLIVEIRA E ALINE PINHEIRO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, POLICIAL MILITAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/04/1985, FILHO
DE JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA E DE NILMA MARIA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ADVOGADA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/10/1991, FILHA DE
JOSIVANDO RAMOS DA SILVA E DE MARIA PINHEIRO LEITE DA SILVA.

VITOR GENTIL STANGE PEREIRA E ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM MATOZINHOS, MG, NO DIA 10/01/1994,
FILHO DE GENTIL PEREIRA DE MATOS E DE LEZIRA STANGE. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ASSISTENTE DE OUVIDORIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM COTIA, SP, NO DIA 22/10/1996,
FILHA DE ELSON DE OLIVEIRA PEREIRA E DE BENEDITA ANTONIA DOS SANTOS.

MATEUS MIRANDA BARBOSA E GISELE DE ASSIS NUNES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADOR DE LOJA, DIVORCIADO, NASCIDO EM BARRA DO GARÇAS, MT, NO DIA 03/08/1998,
FILHO DE NIVALDO BARBOSA DA FONSECA E DE VALDIRENE MIRANDA DE SOUZA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA DE LOJA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 09/05/2001, FILHA DE ABMERVAL NUNES E DE AZENEIDE DE ASSIS NUNES.

PAULO ANTÔNIO DA SILVA E MARIA DE FÁTIMA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MOT ORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM FLORESTA, PE, NO DIA 09/04/1962, FILHO DE ANTONIO
JORDÃO DA SILVA E DE LUIZA LOURENÇA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
COSTUREIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM FLORESTA, PE, NO DIA 13/05/1967, FILHA DE JOSÉ MANOEL
DA SILVA E DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO.

PAULO RICARDO DOS SANTOS E BEATRIZ RODRIGUES DO MONTE. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, FEIRANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM IPIAÚ, BA, NO DIA 04/09/1999, FILHO DE PAULO
ROBERTO DOS SANTOS E DE ANTONIA MARIA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/01/2002, FILHA DE
JOSÉ ROBERTO DO MONTE E DE ALESSANDRA PADILHA RODRIGUES DA SILVA.

AFONSO OLIVEIRA DA SILVA E DALILA DE SOUZA MELO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM TRÊS LAGOAS, MS, NO DIA 22/04/2000, FILHO DE SEBASTIÃO
RODRIGUES DA SILVA E DE ANTONIA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/08/2000, FILHA DE ISRAEL ARAUJO
DE MELO E DE EUNICE ROSA DE SOUZA MELO.

GUILHERME VINICIUS OLIVEIRA SANTOS E ANDRESSA PEREIRA SANTOS.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 12/11/1996, FILHO DE REGINALDO SANTOS E DE EDNA DE SOUZA OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA JUNIOR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 04/08/1996, FILHA DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS E DE ZILDA PEREIRA DA CRUZ
SANTOS.

JOSÉ MARIA ARAUJO E VANESSA MARTINS HEMMEL. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTÔNOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM CUPIRA, PE, NO DIA 09/06/1977, FILHO DE CICERO
BERNARDINO DE ARAUJO E DE JULITA ALVINA DE ARAUJO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/07/1994, FILHA DE CARLOS
DOMINGUES HEMMEL E DE RAQUEL DO CARMO MARTINS HEMMEL.

MAGNO EDIEL LEITE SOARES E RAIANE DIAS DE ALMEIDA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/01/1996, FILHO DE MARCIO BARBOSA SOARES
E DE GICICLEIDE SANT OS LEITE. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/10/1996, FILHA DE MILTON DE ALMEIDA E DE MARIA
MADALENA DIAS.

ADEVALDO DE ALMEIDA PINHEIRO E DAIANE EDUARDA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MARCENEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM POÇÕES, BA, NO DIA 18/10/1967, FILHO DE
DEODATO DA SILVA PINHEIRO E DE IRACEMA DIMAS DE ALMEIDA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/04/1988, FILHA DE E DE
APARECIDA DAMIANA DA SILVA.

HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES E LARISSA SOUZA PALMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CONTADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/07/1988, FILHO DE
JOÃO APARECIDO RODRIGUES E DE MARIA PEREIRA DOS SANT OS RODRIGUES. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CIRURGIÃ DENTISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM OSASCO, SP, NO
DIA 28/04/1999, FILHA DE JOSE ROBERTO SOUSA PALMA E DE MARCILENE DE SOUZA PALMA.

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

Balanços Patrimonias  Controladora  Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo / Circulante   543  22.932  253.138  217.555
Caixa e equivalentes de caixa  417  22.868  71.478  51.440
Contas a receber  75  -  120.307  45.510
Imóveis a comercializar  -  -  59.156  119.359
Adiantamentos a terceiros  -  -  1.356  836
Tributos a recuperar  50  2  525  258
Outros créditos  1  62  316  152
Não circulante  161.650  128.993  43.861  21.242
Contas a receber  -  -  43.861  18.377
Imobilizado  -  -  -  2.865
Investimento em controlada  161.650  128.993  -  -
Total do ativo  162.193  151.925  296.999  238.797

Passivo / Circulantes   22  10  64.389  54.451
Fornecedores  9  8  9.266  1.490
Terrenos a pagar  -  -  21  769
Emprestimos e financiamentos  -  -  4.404  29
Adiantamentos de clientes  -  -  41.676  46.906
Tributos a recolher  13  2  1.715  1.076
Outras obrigações  -  -  5.006  2.580
Provisões  -  -  2.301  1.601
Não circulante 16.194  4.886  53.015  10.198
Emprestimos e financiamentos  -  -  33.285  4.404
Dividendos a pagar  15.182  3.873  13.841  3.873
Tributos Diferidos  1.013  1.013  5.889  1.921
Patrimônio líquido  145.977  147.029  179.595  174.148
Capital social  104.823  111.563  104.823  111.563
Reserva de lucros  41.022  12.374  41.022  12.374
Ajuste avaliação patrimonial  132  132  132  132
 AFAC  -  22.960  -  22.960
Total do patrimônio líquido dos
acionistas controladores  145.977  147.029  145.977  147.029

Total do patrimônio líquido dos
acionistas não controladores  -  -  33.618  27.119

Total do passivo e
do patrimônio líquido  162.193  151.925  296.999  238.797

Demonstrações das mutações Reservas de lucro Adiantamento Participação Total do
do patrimônio líquido Reserva Resultado Ajuste de para futuro Total do dos patrimônio

Capital Reserva de do  Avaliação aumento de patrimônio acionistas não líquido
social  legal lucros exercício patrimonial capital líquido controladores  consolidado

Saldo em 31/12/2018 111.563  222  3.734  -  132  5.570  121.221  24.785  146.006
AFAC  -  -  -  -  -  17.390  17.390  134  17.524
Aumento de capital  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Absorção de prejuízos  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Redução de capital  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Lucro líquido do exercício  -  -  -  11.040  -  -  11.040  2.200  13.240
Destinação do Lucro:
 Constituição de reservas  -  552  7.866  (8.418)  -  -  -  -  -
 Dividendos a pagar  -  -  -  (2.622)  -  -  (2.622)  -  (2.622)
Saldo em 31/12/2019  111.563  774  11.600  -  132  22.960  147.029  27.119  174.148
Deliberações de exercícios anteriores:
Distribuição de dividendos de 2018 -  -  (3.127)  -  -  -  (3.127)  -  (3.127)
Antecipação de dividendos de 2019 -  -  (7.831)  -  -  -  (7.831)  -  (7.831)
Deliberações do exercício corrente:
Aumento de capital 22.960  -  -  -  -  (22.960)  -  (4.313)  (4.313)
Redução de capital (29.700)  -  -  -  -  -  (29.700)  -  (29.700)
Lucro líquido do exercício -  -  -  51.943  -  -  51.943  10.812  62.756
Destinação do Lucro:
 Constituição de reservas -  2.597  37.009  (39.606)  -  -  -  -  -
 Dividendos a pagar -  -  -  (12.337)  -  -  (12.337)  -  (12.337)
Saldo em 31/12/2020 104.823  3.371  37.651  0  132  -  145.977  33.618  179.595

Demonstrações do resultado  Controladora  Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacionais líquidas  -  - 262.527 139.717
Custo com imóveis vendidos  -  - (186.584) (106.183)
Lucro bruto  -  - 75.943 33.534
Despesas (receitas) operacionais
Gerais e administrativas  (332) (237) (6.538) (17.649)
Tributárias  -  -  (15)  (1)
Provsão para perda de crédito esperada  -  - (2.532) (1.308)
Resultado de equivalência patrimonial 52.187 11.179  -  -
Lucro (prejuízo) operacional antes
dos resultados financeiros  51.855 10.942 66.656 14.576

Resultado financeiro
Receitas financeiras  102 103 1.935 1.851
Despesas financeiras  - (5)  (879)  (283)
Lucro (prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição social 51.957 11.040 67.712 16.144

Imposto de renda e CS corrente  (13)  -  (4.955)  (218)
Imposto de renda e CS diferido  -  -  -  (2.686)
Lucro(prejuízo)líquido do
exercício 51.944 11.040 62.757 13.240

Atribuível a:
Acionistas controladores 51.944 11.040
Acionistas não controladores 10.812 2.200

REC Resi II Participações S.A
CNPJ 21.807.597/0001-50

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
Ronoaldo Figueredo Delgado - CRC: 1SP-257949/O-0Thiago Carvalho Machado da Costa - CPF: 091.440.297-80

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores Associação Concepcionistas  do Ensino – São 
Paulo. Opinião sem ressalva: -
ras da Associação Concepcionistas do Ensino, -

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

-
-

-
Base para opinião sem ressalva: Nos-

-

-

-

Ênfase – Plano de ação da Administração 
para liquidação dos empréstimos: -

-
-

 Outros assuntos - Demonstrações 
do valor adicionado: -

-
-

-
-

Responsabilidade da administração 
A administração 

-
-

-

-

-

-
Responsabilidade do auditor 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
ternos que 

LM Auditores Associados 
Mauricio Diácoli - 

Ativo Nota 2.020 2.019
Circulante  10.540.042 358.258

 

Não Circulante  750.672 750.672
Realizável a longo prazo  224.602.787 223.850.177

Total do Ativo  235.893.501 224.959.106

Passivo e Patrimônio líquido Nota 2.020 2.019
Circulante  131.562 111.479

 
  

Não Circulante  43.634.531 36.446.926

-
Patrimônio Líquido  192.127.408 188.400.700

 
 

 
Total do Passivo  235.893.501 224.959.106

- Em reais

Receitas Nota 2.020 2.019
Recursos Próprios   

 -
 
 

Total de Receitas  14.524.507 4.568.448
Despesas   

 
 
 - 
 

Materiais e insumos  
 

  
 

  
 
 

  (10.801.898) (6.934.559)
Receitas (Despesas) Financeiras, Líquidas   

 
  

  4.097 5.804
 3.726.706 (2.360.307)

Demonstração do Resultado
- Em reais

Demonstração do Resultado Abrangente
- Em reais

 

1. Contexto Operacional: a) Objeto social: A Associação Concepcio-
nistas do Ensino -

-
-
-

-

- São Paulo. b) Plano de ação da Administração para regularização 
dos empréstimos com entidades congêneres (partes relacionadas): 

-

2. Base de Preparação: 

-
2.1 

Base de Mensuração: 

-
2.2 Moeda funcional e moeda de 

apresentação: 
2.3 Uso de Estimativas e jul-

gamento: 

-

-
3. Resumo das Principais Prá-

ticas Contábeis: 

a) Ativos circulantes e não circulan-
tes: Caixa e equivalentes de caixa: 

-

Propriedades para investimento - imóveis: Cor-

Imobilizado: -

-
b) Passivos circulantes e não circulantes: 

-

c) Provisões: -

d) Patrimônio so-
cial: 

e) 
Receitas e despesas: 

-

As 
-

não derivativos: -

-

-

-

4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.020 2.019
Caixa 

 (a) 
(b) 

 10.521.967 343.152
(a) Bancos - conta corrente: -

Tipo 2.020 2.019

  10.473.822 288.268
-
-

5. Impostos a Re-
cuperar: -

-

6. Propriedades para Investimentos - Imóveis: 
(a) Composição:  2.020  2.019
Itens Custo Depreciação Líquido Líquido

 109.904.229 (9.025.127) 100.879.101 98.552.465
-
-

(b) Movimentação: Saldo em Adições Transfe- Saldo em
Itens 31/12/19 e baixas rências 31/12/20

 98.552.465 (1.536.107) 3.862.743 100.879.101

-

7. Imobilizado
(a) Composição  2.020  2.019
Itens Custo Depreciação Líquido Líquido

 135.241.758 (11.518.073) 123.723.685 125.297.712

-

(b) Movimentação Saldo em Adições/ Alienção Transferências Transferência Saldo em
Itens 31/12/19 Baixas imóvel para propr. Invest Madre Carmen 31/12/20

 125.297.712 (2.275.934) (5.715.302) (3.862.743) 10.279.953 123.723.686

ASSOCIAÇÃO CONCEPCIONISTA DO ENSINO
Demonstração Financeira de 2020 e 2019

- Em reais
  
 Nota social patrimonial dos exercícios Total
Em 1° de janeiro de 2.019  74.964.369 119.456.519 (3.659.879) 190.761.009

 
Arredondamento  

 
 

Em 31 de dezembro de 2.019  74.716.118 116.044.889 (2.360.307) 188.400.700
 

Arredondamento  
 
 

Em 31 de dezembro de 2.020  73.124.558 115.276.144 3.726.706 192.127.408

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.020 2.019
 (2.360.307)
 

Arredondamento - 
Superávit dos exercícios ajustados 7.716.541 1.072.828
Variações nos ativos e passivos  

 
 

 
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 7.733.655 1.065.087
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  

 
 -

Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (4.742.446) (268.349)

 

Caixa líquido gerado pelas 
 (730.636)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 10.178.815 66.103
Demonstração de aumento do caixa 
 e equivalentes de caixa

 
 

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 10.178.815 66.103

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
- Em reais

Descrição 2.020 2.019
A - Geração do Valor Adicionado  
1 - Receitas 12.604.603 4.568.448

2 - Serviços e Insumos
 Adquiridos de Terceiros 3.834.392 2.301.127

3 - Valor Adicionado Bruto (1 - 2) 8.770.211 2.267.321
4 - Retenções 3.989.835 3.433.137

5 - Valor Adicionado Líquido (3 - 4) 4.780.376 (1.165.816)
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 12.835 7.143

7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5 + 6) 4.793.211 (1.158.673)
B - Distribuição do Valor Adicionado  
8 - Distribuição do Valor Adicionado (7 = 8) 4.793.211 (1.158.673)

10. Receitas (Despesas) com Serviços Voluntários: 

-

-

resultados. 11. Instrumentos Financeiros: 

Descrição 2.020 2.019
Ativos  

Total 10.521.967 343.152
Passivos  

Total 43.634.531 36.446.926
Risco de liquidez: -

-

-
-

12. Isenção Tributária Usufruída: -

-

Descrição 2.020 2.019

 126.412 137.053
13. Cobertura de Seguros: 

-

-

-

(c) 
Alienação de Imóvel: 

-

-

-

(d) Transferência de Imóveis entre unida-
des: 

(e) Taxas de depreciações: 
-

8. Partes Relacionadas: 
a) Empréstimos tomados:
Descrição 2.020 2.019

 33.354.578 36.446.926

-

b) Contas a pagar:
Descrição 2.020 2.019

-
 10.279.953 -

-
-

-

9. Ajuste de Avaliação Patrimonial: 

Demonstração do Valor Adicionado
- Em reais

 2.020 2.019
 (2.360.307)

Resultado Abrangente dos Exercícios 3.726.706 (2.360.307)

Terezinha de Jesus Duarte - Presidente Joana de Lourdes Ferreira - Dailton Rodrigues Vieira - Contador - 
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CONSTRUCAP - CCPS - Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095

Edital de Convocação da  Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 
(“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de modo exclusivamente 
digital em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no dia 29 de abril de 2021, às 14h30 
em primeira convocação e às 15h00 em segunda convocação, por meio de plataforma de 
videoconferência, que permitirá a participação e a votação a distância, mediante atuação remota, 
conforme autorizado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e nos termos da Instrução Normativa 
nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”), a 
qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos, proposta pela Diretoria e recomendada pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 30 de março de 2021; e (iii) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de 
Administração e dos membros da Diretoria, para o exercício de 2021. Nos termos do artigo 133, § 3º da 
Lei 6.404/76, os documentos a que se refere esse artigo foram publicados (i) no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo”, em 17 de abril de 2021, páginas 18 - 24; e (ii) no “Jornal O DIA SP”, em 17 de 
abril de 2021, páginas 05 - 07. A íntegra desses documentos foi encaminhada aos Acionistas por e-mail 
em 29 de março de 2021, com o aviso, ainda, de que referidos documentos se encontravam à 
disposição dos Acionistas. Instruções Gerais: a) Para participação na Assembleia, os representantes 
legais ou procuradores dos Acionistas deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, 
apresentando à Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o 
documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação 
legal, bem como, no caso de representação por procurador, o instrumento de mandato realizado há 
menos de 1 (um) ano com reconhecimento da firma do outorgante, mediante envio de e-mail ao 
endereço [secretaria@construcap.com.br]. b) A Companhia informa que, nos termos da IN DREI nº 
81/2020, e a fim de viabilizar a realização da Assembleia de modo exclusivamente digital, divulgará aos 
Acionistas o link de acesso à plataforma Zoom de videoconferência e demais dados de acesso ao 
sistema eletrônico até às 16h00min do dia 28 de abril de 2021. A participação da Assembleia, bem 
como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão 
realizados por meio da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI 
nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia; (ii) 
o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do direito de 
participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a 
distância por parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização 
de documentos apresentados durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber 
manifestações escritas dos acionistas; (vii) a gravação integral da assembleia; e (viii) a participação de 
administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas cuja participação seja 
obrigatória. São Paulo/SP, 20 de abril de 2021. Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente 
do Conselho de Administração.

Krasis Participações S.A.
NIRE 35.300.435.443 - CNPJ/ME nº 11.425.560/0001-04

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: Realizada aos 09 dias do mês de abril de 2021, às 09 horas, na sede social da KRASIS Participações 
S.A. (“Sociedade”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.120, 4º Andar, sala 42-A, 
Itaim Bibi, CEP 04534-004. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do disposto no § 4º do art. 124, 
da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), por força da presença da totalidade dos acionistas da Sociedade, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Sérgio Macedo Facchini; e Secretário: Danilo Luiz Iasi Moura. Ordem 
do Dia:  Ordem do Dia e (i) das Deliberações, todos referentes à Ata da Assembleia Geral Extra-
ordinária datada de 21 de janeiro de 2021, devidamente arquivada na JUCESP em 03 de fevereiro de 2021 sob o nº 
68.717/21-0 (“AGE da Fiança” -
me percentuais a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, para 
Colocação Privada da Unitah Empreendimentos e Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Unitah Empreendimentos e 
Participações SPE S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Maga-
lhães de Castro, nº 4800, Torre 2, 2º Andar, sala nº 38, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 34.650.272/0001-59, neste ato representada na forma de seu estatuto 
social, na qualidade de emissora (“Emissora”), a Securitizadora, a Sociedade, a Rzk Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Magalhães de Castro, nº 4800, bloco 
Torre II, andar 2, sala 15, CEP 05.676-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 56.319.718/0001-08, e a RWG Participações 
LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Ladário, nº 670, 7º 
andar, sala 715, bairro Brás, CEP 030.10-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.551.733/0001-99 (“Escritura de Emissão” e 
“Emissão”, respectivamente), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Emissora (“Debêntures”): (i.a) Aprovação, 
ou não, da alteração do item (i) da Ordem do Dia (i.b) Aprovação, 
ou não, da alteração do item (i) das Deliberações (ii) -
dos os atos já praticados pela Diretoria relacionados às deliberações acima. Deliberações:
constantes da Ordem Do Dia e feito os respectivos esclarecimentos, foi deliberado pelos Acionistas, por unanimidade e sem 
reservas: (i.a) Aprovação da alteração do item (i) da Ordem do Dia -
são, que passa a ter a seguinte redação: “(i)
expressa renúncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 
333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838, 839, e 844, parágrafo 1º, todos da Lei 1.406, de 
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e artigos 130 e 794, da Lei nº 13.505, de 16 de março de 2015, 
conforme alterada (“Código de Processo Civil”), à 1ª (primeira) emissão privada de até 35.000 (trinta e cinco mil) debêntures, 

-
versíveis em ações da Unitah Empreendimentos e Participações SPE S.A. (“Unitah” e “Debêntures”), respectivamente), 
totalizando, na data de emissão, o valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”) 
(“Emissão”), cuja Emissão insere-se no contexto de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, de modo que, 
após a subscrição das Debêntures pela Isec Securitizadora S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Rua Tabapuã,, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 0.769.451/0001-08 (“Securitizadora”), a Securitizadora emitirá uma cédula de crédito imobiliário (“CCI”) representati-

CRI”), os quais serão distribuídos 
por meio de oferta pública de distribuição em regime de garantia de melhores esforços, com esforços restritos de distribuição, 
nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”, “Oferta” e “Operação 
de Securitização”, respectivamente)”. (i.b) Aprovação da alteração do item (i) das Deliberações -
teração dos termos da Emissão, de tal forma que o item passa a ter a seguinte redação: “(i) Aprovar prestação de garantia 

da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia 
Real e Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada da Unitah Empreendimentos e Participações S.A.”, a ser ce-
lebrado entre a Unitah, a Securitizadora, a Sociedade, a RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Magalhães de Castro, nº 4800, bloco Torre II, andar 2, sala 15, 
CEP 05.676-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 56.319.718/0001-08, e a RWG Participações Ltda., sociedade limitada com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Ladário, nº 670, 7º andar, sala 715, bairro Brás, CEP 
030.10-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.551.733/0001-99 (“Escritura de Emissão”), pela Sociedade, com expressa re-
núncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, pará-
grafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838, 839, e 844, parágrafo 1º, todos do Código Civil, e artigos 
130 e 794, do Código de Processo Civil, à emissão privada de até 35.000 (trinta e cinco mil) debêntures, todas nominativas e 

emissão da Unitah, totalizando, na data de emissão, o valor de até R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), cuja 
Emissão se insere no contexto de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, de modo que, após a subscrição 
das Debêntures pela Securitizadora, que emitirá uma CCI representativa dos Créditos Imobiliários, que serão vinculados 

benefício de ordem, por toda e qualquer obrigação, principal e/ou acessória, presente e/ou futura, incluindo: (i) o valor nominal 
unitário das debêntures ou saldo do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração, pro rata temporis, 
despesas e encargos moratórios, calculados nos termos da Escritura de Emissão, em seu vencimento original ou antecipado, 
amortização extraordinária e resgate antecipado; e (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive qualquer custo ou despesa 
comprovadamente incorrido pela Securitizadora, incluindo sua remuneração, ou pela Securitizadora em decorrência de des-
pesas judiciais, extrajudiciais, honorários advocatícios, incluindo sua remuneração e/ou, quando houver, verbas indenizató-
rias devidas diretamente pela Unitah no âmbito de qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral bem como no âmbito 
da Emissão, desde que tais custos ou despesas tenham se mostrado necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas 
decorrentes da Escritura de Emissão, observados os termos previstos na Escritura de Emissão e observado a proporção a ser 
prevista na Escritura de Emissão (“Valor Garantido”), sendo certo que caberá direito de regresso da Unitah se o procedimen-
to judicial for favorável à Unitah, após decisão transitada em julgado, conforme os termos e condições previstos na Escritura 
de Emissão”. (ii) Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse a fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura 
da presente ata que, lida e conferida, foi tida conforme e assinada. Acionistas Presentes: VALHALA Participações S.A., RI-

Mesa: Sérgio Macedo Facchini - Presidente, Danilo Luiz 
Iasi Moura - Secretário. Acionistas: Valhala Participações S.A. - p. Sérgio Macedo Facchini; Rimafa Participações S.A. 
- p. Ricardo Macedo Facchini; Bvianna Participações S.A. - p. Gerson Aguiar de Britto Viana; AV2M Participações Ltda. - p. 
Arlindo Virgílio Machado Moura. Visto do Advogado: Carlos Eduardo Vieira Montenegro - OAB/SP n.º 209701.
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do 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.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo
comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus

companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.

SED: 10354/2018 - Contrato: 102354129802-4 - CREDOR: EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI –
CHP
DEVEDOR(ES): EMILIA EMIKO TOMITA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
PROFESSORA, RG: 15.183.482-9, CPF: 348.973.649-49. Imóvel sito à: RUA CASTRO
ALVES Nº 301, APARTAMENT O Nº 194, 19º ANDAR, EDIFICIO CIPRESTE, NO 37º
SUBDISTRITO ACLIMAÇÃO, SAO PAULO/SP. Com uma área útil de 53,24m2, uma
área comum de 8,80m2, e a área total de 62,04m2, com uma fração ideal de terreno
de 0,530%. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

São Paulo, 20 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

20/04, 30/04 e 10/05/2021

EDITAL DE PROCLAMAS

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

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

KHAYCK PAULO DO NASCIMENTO,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/05/1998,
COMERCIANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE EUFLAZIO PAULO DO NASCIMENTO E DE APARECIDA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO;
E VITÓRIA SOUSA MALVASSORA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/08/1998, ESTUDANTE,
NATURAL DE DIADEMA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALEXANDRE
TADEU MALVASSORA E DE PATRICIA DA SILVA SOUSA.

ALAN ELI RAMOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/08/1995, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
DE PINTURA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ROBERTA NELI RAMOS; E JOYCE CRISTINA ALBINO DE ALMEIDA,  BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/12/1999, ASSISTENTE JURÍDICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADEMIR DE ALMEIDA E DE JOSINEIDE
ALBINO VICENTE.

PABLO DA SILVA PINHEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/01/1994, MOTOBOY,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDMILSON
DE OLIVEIRA PINHEIRO E DE URANIA MARIA PEREIRA DA SILVA; E BEATRIZ FARIAS BEZERRA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/07/1995, DO LAR, NATURAL DE GARANHUNS - PE,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ JAILSON BEZERRA E DE ADELMA
FARIAS DA SILVA.

JONATAS DE CHRISTO SIQUEIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 17/07/
1980, COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE JAIR SIQUEIRA DOS SANTOS E DE RUTE DE CHRIST O SANTOS; E IRANI DE OLIVEIRA
SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 08/01/1977, VENDEDORA, NATURAL DE CAMPO
FORMOSO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL ANGELO DA
SILVA E DE MADALENA BATISTA OLIVEIRA DA SILVA.

JEFFERSON DA SILVA PIRES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/02/1990, NATURAL DE
MAUÁ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEBASTIÃO PIRES E DE
VILMA DA SILVA PIRES; E EMERSON SOARES SALES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/
04/1989, ORIENTADOR SÓCIOEDUCATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE HERMES GREGORIO DE SALES E DE JAQUELINE
SOARES POLICATE.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

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

ALLAN GERALDO PEDROSA DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
CABELEIREIRO, NASCIDO EM SANTOS DUMONT, MG NO DIA (24/10/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SANT OS DUMONT, MG, FILHO DE GERALDO
NEVES DE MELO E DE MARIA HELENA FERNANDES ALVIM PEDROSA DE MELO.
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AVIAÇÃO,
NASCIDA EM CRATO, CE NO DIA (14/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ERASMO RAIMUNDO DA SILVA E DE MARIA DO
SOCORRO SANT OS SILVA. EDITAL DE PROCLAMAS ORIUNDO DO REGISTRO
CIVIL E NOTAS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, SANTOS DUMONT, MG.

CARLOS VINICIUS NASCIMENTO FRAGAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/08/1992), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES
FRAGAS E DE BERNALDETE NASCIMENTO. GRASIELE DE JESUS TRINDADE,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE DE LOJA, NASCIDA EM
TEOLÂNDIA, BA NO DIA (07/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JONATO BRANDÃO TRINDADE E DE MAXIMIANA MARIA DE JESUS.

COMPANHIA AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO
CNPJ nº 56.769.524/0001-04 - NIRE nº 35300034635

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da Companhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo (“Companhia”), convocados por sua Diretoria 
para se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 26/04/2021, às 11h, na sede social da Com panhia, localizada na Av. Cidade 
Jardim, 400 (Edifício DACON), 22º andar, parte C, Jardim Paulistano, CEP 01454-901, Cidade de SP, SP, com a seguinte 
Ordem do Dia: (a) Relatório da Diretoria, as demonstrações financeiras, incluindo os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações 
de Resultado, referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2019 e 31/12/2020; (b) Destinação dos resultados auferidos 
pela Companhia nos correspondentes períodos, se houver; e (c) Eleição e/ou reeleição dos membros da Diretoria, fixando a 
respectiva remuneração. A proposta da Administração e os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia, encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Em vir tude da pandemia COVID-19, as recomendações de distanciamento 
entre todos os presentes deverão ser respeitadas, sendo certo que a Companhia adotará as medidas de prevenção aconselhadas 
pela Organização Mun dial de Saúde (OMS). São Paulo, 16/04/2021. Companhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo.

NESLIP S.A.
C.N.P.J.M.F. nº 19.654.466/0001-39 - NIRE 35.300.178.785

Edital de Convocação para AGO e Comunicado aos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas da NESLIP S.A. para a Assembleia Geral Ordinária digital que se realizará 
no dia 27/04/2021, às 10:00 horas, via conferência de vídeo e telefônica, cujos dados serão compartilhados 
oportunamente, para apreciação de deliberação sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 
da Sociedade referentes ao exercício findo em 31.12.2020; (ii) a destinação do lucro do referido exercício e a distribuição 
de dividendos; e (iii) demais assuntos de interesse geral. Os administradores esclarecem que os documentos previstos 
no artigo 133 da Lei nº 6404/76 já se encontram à disposição dos Acionistas. Os Acionistas poderão obter cópias de 
tais documentos na sede da NESLIP S.A. Fica esclarecido, ainda, que a Assembleia Geral Ordinária em questão não 
será realizada na sede da NESLIP S.A. devido à limitação de espaço em tal local e excepcionalmente será realizada 
via digital em razão da pandemia do COVID-19, visando assegurar o distanciamento social e segurança de todos. São 
Paulo, 17 de abril de 2021. Luiz Otávio Possas Gonçalves - Presidente do Conselho.   (17/04, 20/04 e 21/04/2021)

Captalys Companhia de Crédito -  CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Captalys Companhia de Crédito (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária (“AGE”) na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar 
(parte), Itaim Bibi, CEP 04530-001, na Capital do Estado de São Paulo, no dia 26 de abril de 2021, às 11h00min, a fi m de 
deliberarem a respeito das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) o aumento do capital social da Companhia, 
no valor de R$30.000.003,52 (trinta milhões e três reais e cinquenta e dois centavos), mediante a emissão e subscrição 
privada de 4.746.836 (quatro milhões e setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal da Companhia (“Aumento de Capital”); e (ii) homologação do Aumento de Capital, com a 
consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refl etir o novo valor do capital social e o número 
de ações em que ele passará a estar dividido. Instruções Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e 
informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 
2. Somente poderão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. 3. O acionista ou 
seu representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionista 
que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos 
da Lei nº 6.404/76. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando 
relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e 
consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/
ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, sejam depositados na sede da 
Companhia, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico 
Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa 
que intensifi cou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que 
comparecerem na AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o 
endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de 
todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@
captalys.com.br. São Paulo, 16 de abril de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007196-
41.2014.8.26.0704 ( usuc 1448 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a Antonio Alves de Moraes, João Bertolino da Silva, Aparecida Maria Pereira da Silva, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Geraldo 
Montanheiro e Silvana Gasparini ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na 
Av. Engenheiro Adolfo Graziani, nºs 49 e 59, Bairro Rio Pequeno, nesta Capital, com área de 240,00 m². Contribuintes nºs 
160.070.0027-2 e 160.070.0028-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. 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.                                                                                 [20,23] 

(a) Refere-se ao saldo das mensalidades a receber que subsequente ao encerra-
mento do exercício social foi recebido o montante de R$ 338.825,64. (b) A provisão 
para crédito de liquidação duvidosa foi constituída para fazer face às eventuais 
perdas. As premissas utilizadas para constituição baseiam-se em percentuais de 
perdas ocorridas em anos anteriores. A movimentação da provisão foi a seguinte:
Descrição 2.020 2.019
Saldo inicial (514.508) (406.874)
(-) Adições - (107.634)
(+) Baixas 131.231 -

6. Empréstimos: Corresponde a empréstimos concedidos à Associação Concep-
cionistas do Ensino, Entidade congênere religiosa, para aquisição de um terreno 
e obras de empreitada que montou em 2.020 a R$ 2.816.000 (Em 2.019 - R$ 
2.809.000). O vencimento desses empréstimos está previsto para o exercício de 
2.028, motivo pelo qual o valor está sendo apresentado no ativo não circulante, e 
não há incidência de juros.

 Imobilizado
(a) Composição  2.020  2.019

 Depreciação 
Terrenos 1.875.000 - 1.875.000 1.875.000

Equipamento de informática 761.509 (713.000) 48.510 73.078
Máquinas e equipamentos 2.220.128 (1.279.355) 940.773 1.098.556
Móveis e utensílios 1.975.650 (1.602.398) 373.252 538.858
Veículos 45.194 (45.194) - -
 

 Saldo em   Saldo em

Terrenos 1.875.000 - - 1.875.000

Equipamentos de informática 73.078 - (24.568) 48.510
Máquinas e equipamentos 1.098.556 - (157.783) 940.773
Móveis e utensílios 538.858 - (165.606) 373.252
Veículos - - - -
 

: As taxas de depreciações praticadas no exercício de 
2.020, que correspondem à vida útil estimadas dos bens são: 

 O  Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.020 2.019
Salários e ordenados (a) 686.227 573.087
Provisão de férias e encargos (b) 506.346 743.278
FGTS (c) 101.655 75.312
INSS 74.363 81.245
Outras 8.508 31.657
 
(a) - Corresponde a obrigação a pagar com salários referente ao mês de dezembro 
de 2.020, devidamente liquidada no início do exercício de 2.021. (b) - Refere-se à 
provisão de férias e encargos, constituída de acordo com o regime contábil de com-
petência e com base nos períodos aquisitivos de seus funcionários. (c) - Correspon-
de aos valores a recolher com FGTS. No exercício de 2.020, os valores a recolher de 
FGTS foram devidamente liquidados exercício social de 2.021. 9. Receitas
padas: As receitas antecipadas correspondem aos valores recebidos no exercício 
de 2.020, referentes às mensalidades do exercício seguinte e montou a R$ 965.573 
(Em 2.019 - R$ 1.485.544). 10. C A Associação é parte em ações 
judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, trabalhis-
tas e outros assuntos. Todas as etapas processuais das ações são acompanhadas 
pelos assessores jurídicos da Associação, sendo que todos os recursos legais são 
utilizados no sentido de defender os interesses até as últimas instâncias do poder 
judiciário. Em 31 de dezembro de 2.020, com base na opinião de seus assessores 
jurídicos, a Associação possui processos com probabilidade de perda provável no 
montante de R$ 268.877 (Em 2.019 - R$ 606.693), para os quais a administração 
autorizou a constituição da provisão para contingências em valor correspondente. 
11.  de valiação P Corresponde à avaliação do custo atribuído 
do ativo imobilizado. Em 31 de dezembro de 2.020 monta a R$ 101.499.128. No 
exercício de 2.020, a apropriação ao patrimônio social ocorreu mediante a realização 
do valor proporcional da depreciação correspondente e montou a R$ 3.738.805. 12. 
M As receitas com mensalidades escolares são oriundas da unidade 
escolar Colégio Maria Imaculada e no exercício de 2.020 montou a R$ 14.837.441 
(Em 2.019 - R$ 15.650.585).  Receitas (Despesas) com Serviços V
rios: Conforme determinado pela ITG 2.002 (R1), para efeito de cumprimento à 

-

de 2.020, executados basicamente por membros dos órgãos da administração.
O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado 
correspondentes a cada um dos serviços recebidos, em rubrica própria de recei-
tas e despesas (resultado). Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa cor-
respondente, tendo sido reconhecidos, como receita e despesa operacional nas 
demonstrações de resultados. 14. I  F Os instrumentos 

Descrição 2.020 2.019

Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 955.363 1.534.414
Empréstimos e recebíveis
Mensalidades a receber 949.427 837.600
Empréstimos 2.816.000 2.809.000
Total
Passivos
Pelo custo amortizado
Contas a pagar 896 6.227
Total

: 
Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente encontrar 

-

A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo 
a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 15. Obrigação da tividade 
E  para F  de C : A Asso-

C.N.P.J. nº 60.991.262/0001-97

C   
Caixa e equivalentes de caixa 4 955.363 1.534.414
Mensalidade a receber 5 949.427 837.600
Outros ativos circulantes  234.563 241.257

  

Depósitos judiciais  35.294 35.294
Empréstimos 6 2.816.000 2.809.000
Imobilizado, líquido 7 164.653.798 168.789.747
  

  
Contas a pagar  896 6.227
Obrigações sociais e trabalhistas 8 1.377.099 1.504.579

Receitas antecipadas 9 965.573 1.485.544
  

Provisão para contingências 10 268.877 606.693
  

Patrimônio social  68.905.935 67.119.285
Ajuste de avaliação patrimonial 11 101.499.128 105.237.933

Total do Passivo  169.644.445 

  - Em reais R
 - Em reais

R
 - Em reais

Receitas
R  Próprios
Mensalidades 12 14.837.441 15.650.585
Atividades complementares  3.149.640 6.697.587
Bolsas de estudos  7.619.946 6.567.119
Receitas com locações  562.937 1.792.297
Recuperação de despesa  - 185.682
Doações  - 31.442
Receitas com atividades diversas  97.942 323.090
Receitas com serviços voluntários 13 358.863 528.017
Total de Receitas  
Despesas
Bolsas de estudos conforme Lei 12.101/09 14c (5.191.567) (4.478.360)
Despesa com pessoal - docente  (7.809.279) (7.425.171)
Despesa com pessoal - administrativo  (4.916.764) (7.059.349)
Materiais e insumos  (1.035.977) (1.320.687)
Conservação e reparos  (178.251) (618.397)
Serviços públicos e comunicação  (639.174) (1.217.076)
Impostos e taxas  (65.159) (87.974)
Contribuições pagas a mantenedora  (1.891.000) (1.493.000)
Depreciação 6b (4.165.278) (4.100.347)
Serviços de terceiros  (1.301.249) (2.097.854)
Publicidade e publicações  (75.055) (235.903)
Despesas com transporte e seguros  (60.895) (86.709)
Despesas com locações  (74.679) (82.402)
Despesas gerais e administrativas  (180.112) (655.279)
Provisão para créditos de liquidação duvisosa  (190.299) (107.634)
Reversão de provisão para contingência  337.816 -
Bolsas de estudos  (2.428.379) (2.088.760)
Despesas com serviços voluntários 13 (358.863) (528.017)
  

 43.302 98.706
 (42.810) (143.764)

  
D  dos Exercícios  (1.952.156)

M P L
- Em reais

   
  
 exercícios Total

Transferência  (1.666.283) - 1.666.283 
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial 11 3.912.363 (3.912.363) - 

(1.952.156) (1.952.156)

Transferência  (1.952.156) - 1.952.156 
Arredondamento  1 - - 1
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial 11 3.738.805 (3.738.805) - 

dos F de C Método I
 - Em reais

 2.020 2.019
 (1.952.156)

Ajustado por:
Depreciação 4.165.278 4.100.347

Mensalidade a receber (111.827) (274.552)
Outros ativos 6.694 (94.221)
Depósitos judiciais 0 (0)
Contas a pagar (5.331) (6.753)
Obrigações sociais e trabalhistas (127.480) 57.793

Receitas antecipadas (519.971) 412.152
Provisão para contingências (337.816) 28.442

 

Empréstimos concedidos a entidades
 congêneres (partes relacionadas) (7.000) (929.000)

 (929.000)

Aquisição de imobilizado (29.329) (62.667)
 
 

 
No início do exercício 1.534.414 209.738

 

 2.020 2.019
D  dos Exercícios  (1.952.156)
Outros resultados abrangentes - -
R  dos Exercícios  (1.952.156)

do Valor 
 - Em reais

Descrição 2.020 2.019
eração do Valor
eceitas

1.1 - Prestação de serviços (mensalidades) 14.837.441 15.650.585
1.2 - Provisão para créditos de liquidação
 duvidosa - reversão (constituição) (190.299) (107.634)
1.3 - Outras receitas 3.810.519 9.030.099

erviços e I  de Terceiros
2.1 - Serviços de terceiros 1.301.249 2.097.854
2.2 - Materiais e insumos 1.035.977 1.320.687
2.3 - Despesas com locações 74.679 82.402
2.4 - Conservação e reparos 178.251 618.397
2.5 - Despesa com transporte e seguros 60.895 86.709
2.6 - Publicidade e propaganda 75.055 235.903
2.7 - Serviços públicos e comunicação 639.174 1.217.076
2.8 - Contribuições pagas a mantenedora 1.891.000 1.493.000
2.9 - Outras despesas gerais e administrativas 176.819 651.986
2.10 - Provisão para contingências-(reversão) constituição (337.816) -
2.11 - Despesas bancárias 42.810 143.764
2.12 - Despesa com capela 3.293 3.293

alor  B

4.1 - Depreciação 4.165.278 4.100.347
alor  L
alor  Recebido em T

alor  Total a D  (5 + 6) 9.194.299 
 do Valor
 do Valor

8.1 - Remuneração do trabalho (pessoal e encargos) 12.726.043 14.484.519
8.2 - Remuneração do governo
 (impostos, taxas e contribuições) 65.159 87.974

(1.952.156)

1. C  O a) Objeto social: A 
, ou “a Associação”, é uma entidade civil de 

educacional, como instrumento de defesa, proteção e promoção da infância, da 
adolescência, da juventude e de adultos em consonância com a Lei 12.101 de 27 
de novembro de 2.009. Em 31 de dezembro de 2.020, a Associação é compos-
ta pelas seguintes unidades:  - Com-

 - Associação Educativa e Assistencial Maria 
Imaculada - São Paulo. 

. A As-

Ensino, entidade congênere religiosa (parte relacionada), pertencente ao grupo da 
Rede Concepcionistas, para à aquisição de ativos imobilizados (terrenos e obras 
de infraestrutura). Em 31 de dezembro de 2020 o valor monta a R$ 2.816.000 (Em 
2019 - R$ 2.809.000). -
ceira da Associação, acarretando em 31 de dezembro de 2.020 na apuração de 
capital circulante líquido negativo (passivo circulante excedente ao ativo circulante) 
no valor de R$ 428.055 (Em 2.019 - R$ 622.287). Como forma de receber os em-

da Entidade congênere, formalizou um plano de ação que prevê a venda de imóveis 
pela Associação Concepcionistas do Ensino, que não são utilizados para o desen-
volvimento de atividade de serviços educacionais do Grupo, no montante contábil 

da Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada. 2. Base de Preparação: 

adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamen-
tos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para 

 -
ceiras foi aprovada pela administração em 30 de março de 2.021. 2.1 Base de 

: 

por meio do resultado e do ativo imobilizado que foi adotado o custo atribuído. 2.2 
: 

são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.1. Uso de Es
: 

com as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem 
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira con-
tínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco 

-
mentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos 

seguintes notas explicativas:  Nota 5 - Provisão para créditos de liquidação duvi-
    Nota 

10 - Provisão para contingência.  R  das P  P  C
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 

a) :   In-
cluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com 
liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco 

acrescido de juros auferidos.   As mensalidades a rece-
ber correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no 
curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obe-
decendo ao regime contábil da competência. A provisão para crédito de liquidação 

pela Administração para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos.  
Imobilizado: Os itens do ativo imobilizado, inicialmente são mensurados pelo custo 
de aquisição ou construção, acrescido do custo atribuído. A depreciação corres-
pondente é mensurada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida 
útil e econômica estimada dos bens. b) : 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) 

: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável 
que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. d) 

: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de 
existência da entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica 
de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. e) Receitas e 
despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de 
exercício, inclui o efeito líquido entre as receitas e as despesas, tendo o seu valor 
apurado, incorporado ao patrimônio social. As receitas oriundas das mensalidades 
são registradas pelo valor do faturamento, considerando sua competência. Uma 
receita não é reconhecida se não há a certeza de seu recebimento. Os custos 
correspondentes também são registrados considerando o regime contábil de com-
petência e referem-se basicamente a despesas com pessoal, serviços de terceiros 
diretos e indiretos as atividades operacionais.  : 

-

bancárias. g) :  : A 
Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 

valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da nego-
ciação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 

-
tes e mensalidades a receber.  : Todos 

na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do 

contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passi-

4. Caixa e E  de Caixa
Descrição 2.020 2.019
Caixa 4.923 10.149
Bancos (a) 43.364 59.692

(b) 907.076 1.464.573
 

: Corresponde a valores mantidos em conta corrente 
nos Bancos Itaú, Brasil e Bradesco. : Re-

de depósitos bancários (CDB) e fundos de investimentos (FIF), assim distribuídas:
Tipo 2.020 2.019

Banco Bradesco Fundo (DI) 751.613 1.291.789
Banco do Brasil Fundo (DI) 44.297 78.925
Itaú Fundo (DI) 111.166 93.859
  

-
dança de valor. No exercício de 2.020, a rentabilidade dessas aplicações foi de 

5. M  a Receber
Descrição 2.020 2.019
Mensalidades a receber ano corrente (a) 698.619 576.762
Mensalidades a receber anos anteriores 615.512 775.346
Outras mensalidades e taxas escolares 18.573 -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (383.277) (514.508)
 

Cifras apresentadas em reais

, (entidade) que 
compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.020, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 

-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 

Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Conforme mencio-

congênere religiosa Associação Concepcionistas do Ensino, pertencente ao grupo da Rede Concepcionistas. Esse fato pro-
vocou no exercício de 2.020 na apuração de capital circulante líquido negativo (passivo circulante excedente ao ativo circulan-

Rede Concepcionistas elaborou um plano de ação que prevê a venda de imóveis da associação religiosa estimados pelo valor 
-

cial Maria Imaculada. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto.  - 

2.019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da entidade, e apresentada como informação suplementar quanto 
às práticas contábeis adotadas no Brasil, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 

demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas em todos os aspectos relevantes, segundos critérios 

A administração da Entidade é responsável 

-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações 

quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
-

ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garan-
tia de que as auditorias realizadas de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-

-
-

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
Obtemos entendimento dos controles internos relevan-

tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 

em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-

São Paulo, 30 de março de 2.021.
- CRC 2SP018.611/O-8

CRC 1SP129.562/O-5

- CEBAS, concedido pelo Ministério da Educação conforme Portaria nº 1005, de 
22 de setembro de 2.017, para o triênio de 2.014 a 2.019. O processo de reno-

encontra-se em análise no Ministério da Educação, órgão responsável pela análise 

de educação, considerando a competência conferida ao Ministério da Educação 
pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2.009. O CEBAS esteve válido durante 
todo o exercício de 2.020 por determinação do art. 3º, § 3º, do Decreto n. 2.536/98, 
revogado pelo Decreto 7.237/10 que previu: “Art. 8º. O protocolo dos requerimentos 

Ministério competente”. A Associação atende os requisitos constitucionais e legais 
referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a isenção em 
relação ao INSS cota patronal.  : Em 15 de outubro de 
2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre outros alterou a Lei 12.101 de 27 de 
novembro de 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2.010 e 
recentemente pelo Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2.014, estabelecendo outros 
critérios para determinação da base de cálculo para aplicação das gratuidades. As 

entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação 

de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da 

de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo 
os alunos inadimplente por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção 
determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de estudo parciais, observada as 
seguintes condições: - (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 

 - (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para 

mínimo necessário. 
.

Descrição 2.020 2.019
(A) - Alunos matriculados * 957 954

(D) = (A-B-C) = Total de alunos pagantes 678 703
136 141
 96 69

(*) Excluídos os inadimplentes que não se enquadram nos critérios da Lei 
12.101/2.009. 
  2.020  2.019

210 4.366.136
 
16. I  T  U A Associação Educativa e Assistencial Maria 

-
tadamente em relação à cota patronal do INSS. Com relação aos demais tributos 
sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de integração social): 
A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre 

 COFINS 
: A entidade é isenta do pa-

gamento da COFINS incidente sobre as receitas de suas atividades próprias, de 
acordo com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03.
Descrição 2.020 2.019
Cota patronal INSS 5.559.142 5.968.266

 
 C  de S Para atender medidas preventivas adotadas perma-

-
ciente para cobertura de eventuais sinistros considerando a natureza de sua ativi-
dade. As premissas de riscos adotadas e suas respectivas coberturas, dada a sua 

e, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores independentes. 
 O : O surto do novo coronavírus (Co-

vid-19) foi considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia 
em 11 de março de 2020 com impactos relevantes na economia nacional e inter-
nacional. A pandemia desencadeou importantes ações de governos e entidades 
privadas, que somados ao impacto na saúde da população e sistemas de saúde 
mundial. A área da Educação foi um dos setores que teve a rotina fortemente afeta-
da pela pandemia de Covid-19. Os principais impactos observados no exercício de 
2020, foram:  Impossibilidade de realização de aulas presenciais, sendo necessá-
rio investimentos e restruturação para realização de aulas a distância.  Aumento da 

 A Administração entende que diante do impacto 

há necessidade de provisionamentos adicionais até o momento.
Presidente Tesoureira Contador - CRC 1SP176997/O-7

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
expedido nos autos do PROC. Nº 1063914-95.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Lais Helena 
Bresser Lang, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade 
Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Lubena Comercial e Imobiliária Ltda., objetivando a área 
de 500,00m², concernente à totalidade do imóvel situado na Rua Antônio Júlio dos Santos, nº 683, Jardim 
Colombo, São Paulo/SP, contribuinte nº 171.025.0031-8, declarados de utilidade pública conforme Decreto 
Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2021.                                  B 17 e 20/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROC Nº 1032422-75.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 31ª Vara Cível 
- Foro Central/SP, Dr. CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JUVENAL DURAES 
VELOSO, CPF 234.308.936-15, que o Condomínio Edifício Gisele, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo 
como corré Maria Ieda Mendes Silva Veloso,para cobrança de R$ 31.476,43 (05/2020), referente ao inadimplemento 

o apartamento nº 902, do Edifício Gisele, à Rua Peixoto Gomide, 431, 34º Subdistrito Cerqueira César, objeto da matrícula 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1071828-40.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de  
Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Ariovaldo Nascimento, CPF 384.210.898-20, que Associação Beneditina de Educação e Assistência 
Social - ABEAS - Entidade Mantenedora da Casa de Repouso Divina Providência, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando 
o recebimento de R$ 331.217,65 (06/2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao inadimplemento do 
Contrato de Prestação de Serviços (hospedagem nº 10481). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue,  
sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia  
(art. 257, inciso IV, do CPC), Presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art.344 do NCPC). 

 
São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.                                                                                                                 B 17 e 20/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005762-41.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA JOSE DANIELI LEITE, Brasileira, Casada, 
Publicitária, CPF 174.896.378-30 e PAULO SERGIO DANIELI LEITE, Advogado, RG 16.354.771, CPF 101.792.298-50, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando para cobrança de R$ 116.160,70 (maio/2018), referente ao saldo 
devedor da Cédula de Crédito Bancário - Cheque Empresa Plus - Business (Operação n° 0995130000603000173). Encontrando-se os executados em lugar 

o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na 
hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do 
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento 
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FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº -
salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP 01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-
mail: sp2regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO,
processo nº 1034963-18.2017.8.26.0100.  A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.  JULIANA DIAS ALMEIDA DE FILIPPO, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edificio Peri, na pessoa do sindico; Espólio de Gerson Azevedo -
765.972.108-91, pelo inv. Cláudio Azevedo Gomes (656.164.998-20) e Katya Azevedo Gomes -
943.425.048-04, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que VERA FRANCO LOPES ajuizou ação de USUCAPIÃO, visan-
do declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Dr. Seng, 182, bloco B, apartamento nº 31,Bela
Vista, CEP 01331-020, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para CON-
TESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
formada lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2021.

17  e  20/04

Processo 1022534-20.2020.8.26.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução - S.M.T. 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022534-20.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Davi Capelatto, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) DEBORA PEREIRA GOMES, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de S.M.T., alegando em síntese: requerer a parte autora que seja reconhecida a união estável post mortem 
entre ela e o falecido F.P.G. 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.      [20,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 30 DIAS. PROCESSO N° 1110916-17.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a(o) MLMODAS COMÉRCIO DE CALÇADOS ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI, CNPJ 
19.052.651/0002-34, na pessoa de seu representante legal, que LEVI CIOBOTARIU e PAULA CIOBOTARIU, lhe ajuizou 
ação de Execução de título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 74.410,43 (11/2020), referente ao inadimplemento 
dos alugueres e encargos de locação do período de 01.07.2019 a 01.11.2019, do imóvel situado nesta Capital, na Rua da 
Graça, nº 17, no Bairro do Bom Retiro. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias úteis, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue 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 06 parcelas mensais, atualizadas, acrescidas de 1% de juros ao mês, no 
caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade, prazos estes  que começarão a fluir 
após os 30 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos supra, no silêncio, 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 09 de março de 2021. 



Anvisa autoriza novo ensaio
clínico de vacina contra covid-19

PÁGINA 12 Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021

REUNIÃO
Ministros e secretários da Agricultura das Américas participaram

dia (15) da 3ª Reunião Hemisférica de Ministros e Secretários de
Agricultura. No encontro, organizado pelo Ministério da Agricultura
do Peru, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) e pelo Instituto Interamericano de Cooperação para
a Agricultura (IICA), foram apresentadas as políticas de contenção à
Covid-19 e iniciativas para a recuperação dos sistemas agroalimenta-
res, da segurança alimentar, da agricultura e do mundo rural.

DESPERDÍCIOS
Destruir microrganismos causadores de doenças, prolongar o prazo

de validade dos produtos, retardar o amadurecimento e brotação, este-
rilizar alimentos, tudo com segurança e sem o uso de produtos quími-
cos. Essas são algumas vantagens do uso de irradiação na agricultura e
pecuária. A implementação dessa tecnologia no Brasil foi debatida em
evento online, realizado pela empresa pública Amazônia Azul Tecno-
logias de Defesa (Amazul), vinculada à Marinha do Brasil.

PRODUÇÃO
Aprojeção do Valor da Produção Agropecuária (VBP) deste ano

aumentou, em valores reais, 12,4% em relação ao de 2020, que
somou R$ 940,9 bilhões. O valor absoluto previsto é de R$ 1,057
trilhão, o maior já obtido desde 1989. As lavouras representam R$
727,7 bilhões, e a pecuária, R$ 330,1 bilhões. O crescimento real
deve chegar a 16,1% nas lavouras e 5,1% na pecuária.

FIAGRO
Autor do Projeto de Lei que cria os Fundos de Investimentos

das Cadeias Agroindustriais (FIAgro), o deputado Arnaldo Jar-
dim (CD-SP) defendeu que o Fundo só tem condições de acon-
tecer “por vivermos um amadurecimento do setor agro e da con-
juntura econômica do nosso país”. O FIAgro foi tema, da primei-
ra de uma série de lives a ser produzida pela Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA), sobre matérias importantes para o setor.

AUTOCONTROLE
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou, em reu-

nião da diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA),
que trabalhará pela aprovação, no Congresso Nacional, do proje-
to de lei que dispõe sobre o autocontrole nas atividades agrope-
cuária e agroindustrial. O objetivo da proposta é tornar obrigató-
ria adoção de programas de autocontrole pelos agentes regula-
dos pela legislação da defesa agropecuária.

NOVO MODELO
A Sociedade Rural Brasileira vem a público demonstrar preo-

cupação com o efeito dos cortes no orçamento da União, especi-
almente no que se refere aos recursos destinados ao financiamen-
to do agronegócio. A entidade entende que uma mudança no mode-
lo do crédito rural no Brasil se torna cada vez mais urgente e está
trabalhando em uma proposta que será apresentada em breve. 

MANGA
Mesmo diante da pandemia da Covid-19, a manga do Brasil ultra-

passou recordes de exportação durante o ano de 2020. O Observatório
do Mercado de Manga da Embrapa Semiárido (PE), a partir de dados do
Comex Stat (MDIC), apontou que os valores e volumes das exporta-
ções no último ano cresceram mais de 10% em relação ao ano anterior.

COREIA DO SUL
O Brasil tem potencial para aumentar as exportações, para a

Coreia do Sul, de pelo menos 41 produtos agropecuários, po-
dendo chegar a 250 itens, de acordo com um estudo inédito ela-
borado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA). O estudo “Brasil e Coreia do Sul: Complementariedade
que merece amplo acordo” mostra que é preciso superar desafi-
os como as barreiras tarifárias e não tarifárias.

DIÁLOGO
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do

Brasil (CNA), João Martins, reuniu-se, na quarta (14), com o pre-
sidente da American Farm Bureau Federation (AFBF), Zippy
Duvall, para propor a criação do Diálogo Agrícola Brasil – Esta-
dos Unidos. Este foi o principal tema do encontro. A ideia é rea-
lizar todos os anos um evento que reunirá representantes do se-
tor e produtores rurais brasileiros e norte-americanos.

HORTALIÇAS
Os preços das principais hortaliças comercializadas no atacado

em março registraram queda. O resultado, em geral, é reflexo de uma
maior oferta nos mercados aliado a uma diminuição no consumo.
Enquanto o avanço da colheita resulta numa maior quantidade de pro-
duto nas Centrais de Abastecimento (Ceasas) analisadas, as medidas
restritivas visando o combate ao coronavírus afetam a demanda. 

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior;
na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e Repú-
blica Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegó-
cio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio
em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon,
publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. Email:
mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) infor-
mou  na segunda-feira (19) que
aprovou, na última sexta-feira
(16), um novo ensaio clínico de
vacina contra a covid-19.

A vacina candidata terá duas
doses com intervalo de 22 dias
entre elas. O desenvolvimento
clínico está sendo patrocinado
pela empresa Sichuan Clover
Biopharmaceuticals, sediada na
China.

O ensaio clínico aprovado é
controlado por placebo, para
avaliar a eficácia, imunogenici-
dade e segurança da vacina, em
participantes a partir de 18 anos
de idade.

Nesta fase, devem ser inclu-
ídos até 22 mil voluntários dis-
tribuídos entre países da Améri-
ca Latina, além da África do Sul,

Bélgica, China, Espanha, Polô-
nia e Reino Unido.

No Brasil, serão 12,1 mil
voluntários, distribuídos nos
estados do Rio Grande do Sul,
Rio Grande do Norte e Rio de
Janeiro.

Análise
Para a aprovação do ensaio

clínico, a Anvisa informou que
realizou reuniões com a equipe
da farmacêutica, a fim de alinhar
todos os requisitos técnicos ne-
cessários para os testes.

Segundo a Anvisa, desde o
reconhecimento de calamidade
pública no Brasil em virtude
da pandemia do novo corona-
vírus, a agência tem adotado
estratégias para dar celerida-
de às análises e às decisões
sobre qualquer demanda que te-

nha como objetivo o enfrenta-
mento da covid-19.

“Uma dessas estratégias foi
a criação de um comitê de avali-
ação de estudos clínicos, regis-
tros e mudanças pós-registros
de medicamentos para preven-
ção ou tratamento da doença.
O grupo também atua em
ações para reduzir o risco de
desabastecimento de medica-
mentos com impacto para a saú-
de pública devido à pandemia”,
acrescentou.

Autorização
Para esta autorização, a An-

visa analisou os dados das eta-
pas anteriores de desenvolvi-
mento do produto, incluindo
estudos in vitro e em animais,
bem como dados preliminares
de estudos clínicos em anda-

mento. Os resultados obtidos
até o momento demonstraram
um perfil de segurança acei-
tável das vacinas candidatas.

Este é o sexto estudo de
vacina contra o novo corona-
vírus autorizado pela Anvisa.
As últimas autorizações fo-
ram: no dia 2 de junho de
2020, para o ensaio clínico
da vacina desenvolvida pela
Universidade de Oxford e a
empresa Astrazeneca; em 3 de
julho, para a vacina da Sino-
vac Research & Develop-
ment, em parceria com o Ins-
tituto Butantan; em 21 de ju-
lho para a vacina da Pfizer/
Wyeth; em 18 de agosto para
a vacina da Janssen-Cilag; e
em 8 de abril para a vacina da
Medicago R&D. (Agencia
Brasil)

CFM diz no Senado que não aprova
tratamento precoce contra covid-19

Durante audiência pública da
Comissão Temporária da Covid-
19 do Senado na manhã de se-
gunda-feira (19), o vice-presi-
dente do Conselho Federal de
Medicina (CFM), Donizette Gi-
amberardino Filho, esclareceu
que “o Conselho Federal de
Medicina não recomenda e não
aprova tratamento precoce e não
aprova também nenhum trata-
mento do tipo protocolos popu-
lacionais contra a covid-19”.

Ano passado, o conselho
aprovou parecer que facultou
aos médicos a prescrição da clo-
roquina e da hidroxicloroquina
para pacientes com sintomas le-
ves, moderados e críticos de
covid-19.

Segundo o médico, o que o
CFM fez foi uma autorização
fora da bula, off label, em situa-
ções individuais e com autono-
mia das duas partes, “firmando
consentimento esclarecido do
médico e informado ao pacien-
te”. Em nenhum momento ele,
o CFM, autorizou qualquer pro-
cedimento experimental fora do
sistema CRM/CFM. “Esse pare-
cer não é habeas corpus para nin-
guém. O médico que, tendo evi-
dências de previsibilidade, pres-
crever medicamentos off label
e isso vier a trazer malefícios
porque essa prescrição foi ina-
dequada, seja em dose ou em
tempo de uso, pode responder
por isso”, avaliou Donizette.

Perguntado por senadores
sobre uma revisão de posiciona-

mento do CFM diante de evidên-
cias científicas de ineficiência
dessa prescrição, o médico dis-
se que a entidade está frequen-
temente reavaliando condutas,
mas que nesse caso, especifica-
mente, só uma decisão de ple-
nário poderia reverter a orienta-
ção dada em abril do ano passa-
do. “O Conselho Federal estuda
a todo momento. Esse parecer
pode ser revisto? Pode, mas é
uma decisão de plenária, eu não
posso fazer isso por minha opi-
nião. O que eu repito é que a au-
tonomia é limitada ao benefício.
Quem ousa passar disso, respon-
de por isso”, garantiu.

Já a microbiologista Natália
Pasternak, presidente do Institu-
to Questão de Ciência (ICQ), da
Universidade de São Paulo
(USP), ressaltou que existem
vários tipos de estudos científi-
cos que têm sido reportados
para tentar validar o uso do cha-
mado kit covid ou tratamento
precoce, que causaram contro-
vérsia no Brasil. Segundo ela, os
melhores estudos nessa área
mostram que vários componen-
tes desse kit já foram desmenti-
dos. “Não é que não existem evi-
dências ainda; é que já existem
evidências de que esses medica-
mentos não funcionam. Para clo-
roquina e hidroxicloroquina, nós
temos mais de 30 trabalhos fei-
tos no padrão ouro que mostram
que esses medicamentos não
servem para covid-19. Para iver-
mectina, nós temos trabalhos

também que demonstram que
não serve e uma série de traba-
lhos que são muito malfeitos e
muito inconclusivos. Infeliz-
mente, muitos médicos acabam
se fiando nisso”, criticou.

A pesquisadora defendeu que
a ciência vem para ficar de mãos
dadas com a Medicina e com a
saúde pública, e não para anta-
gonizá-la. “A ciência serve para
embasar a medicina, para que
médicos tenham a tranquilidade
de receitar medicamentos que
eles sabem que passaram por
esses testes e que, por isso, por
haver uma base científica, po-
dem receitar”, acrescentou.

Para a especialista o Brasil
não precisa de posturas públicas
que confundam orientações sa-
nitárias; “Nós não precisamos de
que a tragédia da pandemia seja
utilizada como mecanismo de
busca de poder, ou seja, politi-
zada; nós não precisamos de que
empresas patrocinem a publici-
dade do kit covid; não precisa-
mos de posturas públicas alar-
mistas. Precisamos, sim, de
transparência. Precisamos de
informação”, defendeu.

Natália Pasternak apontou a
municipalização das condutas
para evitar a disseminação do
vírus como um erro. Para a es-
pecialista, o ideal seria que as
medidas de distanciamento so-
cial atingissem micro e macror-
regiões onde haja a circulação
das pessoas. Ainda segundo ela,
não há sentido, numa região me-

tropolitana, determinado prefei-
to não fazer o distanciamento,
pois essa conduta pode atrapa-
lhar muito a eficácia da medida.
Então, nós temos que ter ações
mais conjuntas. A municipaliza-
ção é um direito, mas a descen-
tralização tem limites para sua
eficiência”, ponderou.

Os senadores ouviram ainda
as considerações da doutora
Margareth Dalcomo, pesquisa-
dora da Fundação Oswaldo Cruz
( Fiocruz). A especialista conde-
nou a utilização de alguns  fár-
macos, que considerou estarem
sendo usados de forma “arbitrá-
ria” no tratamento do novo co-
ronavírus. Segundo ela, essas
drogas não passam de “saqui-
nhos da ilusão”. “São antibióti-
cos que não têm a menor indi-
cação para uma doença que é vi-
ral – antibiótico é remédio usa-
do em doença causada por bac-
téria –, misturando com vitami-
nas, com zinco, com corticos-
teroides, que é um medicamen-
to que só tem indicação em ca-
sos específicos de covid-19,
com critério médico abalizado
naturalmente, e isso mais com
anticoagulante, o que piora
mais ainda a situação. Antico-
agulante também tem indicação
na covid-19, porém deve ser
usado criteriosamente a partir
da avaliação de determinados
marcadores clínicos da covid,
com os quais nós estamos mui-
to acostumados a lidar”, ava-
liou. (Agencia Brasil)

INSS detalha comunicação à PF em
caso de saque indevido de benefício

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) publicou no
Diário Oficial da União de se-
gunda-feira (19) portaria que
estabelece fluxo de comunica-
ção com a Polícia Federal (PF)
ou Ministério Público Federal
(MPF), caso sejam identificados
saques indevidos em pagamen-
tos feitos após o óbito de bene-
ficiário.

A portaria, que entrará em
vigor no dia 3 de maio, detalha
os dados necessários para a
“adoção de medidas relaciona-
das à persecução penal” contra
esse tipo de irregularidade. Os
dados serão coletados, para fins

de encaminhamento, “preferen-
cialmente de forma eletrônica”,
tanto à PF como ao MPF.

A portaria acrescenta que a
identificação da irregularidade
abrange, além do pagamento in-
devido de benefício após o óbi-
to do beneficiário, a confirma-
ção do óbito, o pagamento e o
saque indevido.

“Após o encaminhamento
dos dados ao MPF, haverá a co-
municação à Procuradoria Fede-
ral Especializada junto ao INSS
para análise e providências a seu
cargo”, diz a portaria.

Os dados, os documentos, o
meio, a formatação e a periodi-

cidade de envio serão ajustados
com a PF e o MPF, por meio da
Diretoria de Integridade, Gover-
nança e Gerenciamento de Ris-
cos (Digov) e da Procuradoria
Especializada.

No ajuste deverá constar que
a PF, identificando a autoria de-
litiva, comunicará o fato ao
INSS, para fins de adoção de
medidas relacionadas à recupe-
ração patrimonial.

Após a Digov construir e
operacionalizar o ajuste, as ge-
rências executivas deverão co-
municar os casos de pagamento
indevido tão logo seja confirma-
do o óbito do beneficiário, o

pagamento e o saque indevido
nos casos em que a data do últi-
mo saque tenha ocorrido há me-
nos de 12 (doze) anos; e nos ca-
sos em que tenha havido saque
de quantia superior a três com-
petências.

“Nos demais casos, após a
conclusão do processo adminis-
trativo, deverá ser dada ciência
à Coordenação-Geral de Moni-
toramento e Controle de Bene-
fícios, para fins de consolidação
dos dados e envio trimestral à
Divisão de Repressão a Crimes
Previdenciários da PF e à 2ª Câ-
mara de Coordenação e Revisão
do MPF.” (Agencia Brasil)

Após uma semana, vacinação contra
gripe atinge 1,8% do público-alvo

Uma semana depois do iní-
cio da campanha nacional de va-
cinação contra a gripe, foram
aplicadas até agora 1,4 milhão
de doses. Isso representa 1,8%
do público-alvo definido, que
abarca 79,7 milhões de pesso-
as. Dividida em três etapas, a
campanha começou no dia 12
deste mês e vai até 9 de julho.

As informações são dispo-
nibilizadas em um painel pró-
prio do Ministério da Saúde,
que pode ser acessado por meio
do site da pasta.

Até agora, a região que mais
vacinou foi o Sudeste, com 607
mil doses aplicadas. Aparecem
em seguida, as regiões Sul (383
mil), Nordeste (275,6 mil),
Centro-Oeste (121,3 mil) e
Norte (50 mil).

O ranking dos estados que

mais aplicaram vacinas é lide-
rado por São Paulo (364,2 mil),
Minas Gerais (198,2 mil), Pa-
raná (158,2 mil) e Rio Grande
do Sul (144,9 mil).

Quando considerada a co-
bertura vacinal – que toma a va-
cinação pela população – os
estados com os maiores índi-
ces são Paraná (3,5%), Santa
Catarina (2,9%), Rio Grande do
Sul (2,9%), Espírito Santo
(2,8%) e Mato Grosso do Sul
(2,6%).

Entre os grupos prioritári-
os, as crianças receberam 981,9
mil doses, os trabalhadores da
saúde, 259,8 mil, e as gestan-
tes, 142,1 mil.

Grupos prioritários
Os grupos são organizados

para vacinação em três etapas,

e os dias de mobilização, cha-
mados de dias D, definidos em
cada município pela Secretaria
de Saúde local.

Os grupos prioritários são:
- Crianças de 6 meses a me-

nores de 6 anos;
- Gestantes;
- Puérperas;
- Povos indígenas;
- Trabalhadores de saúde;
- Pessoas com 60 anos ou

mais;
- Professores;
- Portadores de doenças

crônicas não transmissíveis;
- Pessoas com deficiência

permanente;
- Forças de segurança, de

salvamento e armadas;
- Caminhoneiros;
- Trabalhadores do transpor-

te coletivo de passageiros;

- Funcionários trabalhando
em prisões e unidades de inter-
nação;

- Adolescentes cumprindo
medidas socioeducativas em
unidades de internação;

- População privada de li-
berdade.

Covid-19
O Ministério da Saúde não

recomenda que sejam aplicadas
conjuntamente as vacinas con-
tra a covid-19 e contra a influ-
enza.

A pasta recomenda que as
pessoas que estiverem nos gru-
pos prioritários procurem se va-
cinar antes contra a covid-19.
Segundo especialistas, é acon-
selhável uma diferença de pelo
menos 14 dias entre uma vaci-
na e outra. (Agencia Brasil)


