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IBGE estima que desempregados
no Brasil sejam 14,4 milhões
O número de desempregados no Brasil foi estimado em
14,4 milhões no trimestre encerrado em fevereiro, o maior
contingente desde 2012, início
da série histórica da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua,
divulgada na sexta-feira (30),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O resultado representa alta
de 2,9%, ou de mais 400 mil
pessoas desocupadas em relação ao trimestre anterior, de
setembro a novembro de 2020,
quando a desocupação foi cal-

Leilão da Cedae vende três blocos
da companhia por R$ 22,6 bilhões
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Fiocruz entrega 6,5 milhões
de doses de vacina ao PNI

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

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,43
Venda:
5,43
Turismo
Compra: 5,40
Venda:
5,59

EURO
Compra: 6,52
Venda:
6,53

12º C
25º C

Noite

12º C
26º C

Noite

13º C
27º C

Noite

Vacina do Butantan contra
a gripe entra na lista de
vacinas da OMS
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Banco Central nega falha de
segurança no Pix e adverte
contra golpes
Foto/Marcelo Camargo/ABr

Vários estados da Índia ficaram sem vacinas contra a
covid-19 um dia antes da ampliação planejada de uma campanha nacional de imunização,
informaram autoridades de
saúde na sexta-feira (30), quando os casos no país atingiram
novo recorde diário.
A Índia relatou 386.452
novos casos nas últimas 24
horas, e as mortes por covid19 saltaram para 3.498 no
mesmo período, de acordo
com dados do Ministério da
Saúde.
Especialistas acreditam que
os números reais da covid-19
podem ser de cinco a dez vezes
maiores do que a contagem
oficial.
O país acumulou cerca de
7,7 milhões de casos a mais
desde o fim de fevereiro, quando uma segunda onda ganhou
força, mostra uma contagem
da Reuters. A Índia, no entanto, levou quase seis meses para
chegar aos 7,7 milhões de casos anteriores.
A segunda nação mais populosa do planeta vive crise
profunda, já que seus hospitais
e necrotérios estão sobrecarregados, remédios e oxigênio
estão escassos e há restrições
rigorosas à circulação nas maiores cidades.
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Na OMS, Queiroga faz
apelo por liberação de
vacinas contra covid-19

Eventuais golpes que ocorram
por meio do Pix decorrem da
manipulação de contextos sociais
por fraudadores, não de falhas de
segurança no sistema, advertiu na
sexta-feira (30) o Banco Central
(BC), no encerramento da campanha O Pix é novo, mas os golpes são antigos. Segundo a autoridade monetária, cabe ao usuário

precaver-se para não ser lesado.
“Em situações de medo ou
ganância, pare e pense no contexto e se faz sentido. Então,
tome domínio da situação”, disse o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro
do Banco Central, Carlos Eduardo Brandt.
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Covid-19
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, fez um
apelo internacional na sex-

ta-feira (30) para que governos que tenham doses extras
de vacinas, que liberem os

imunizantes para acelerar a
campanha de vacinação no
Brasil.
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Brasil tem 403.781 mil mortos e 13.194.538 pessoas recuperadas da Covid-19. O total de pessoas infectadas desde o início da pandemia é de 14.659.011. Entre quinta e sexta-feira, foram registrados 68.333 novos diagnósticos positivos.

Esporte

MotoE inicia o campeonato e
Eric Granado está entre os favoritos
Por Járcio Baldi
Nesse final de semana teremos o início da temporada
da MotoE, a categoria de motos elétricas, juntamente com
a etapa do Mundial de Motovelocidade que acontece em
Jerez na Espanha. O brasileiro Eric Granado está mais uma
vez entre os favoritos da categoria, mas terá pela frente um
forte concorrente, o suíço
Dominique Aegerter. Nas
duas sessões de treinos livres da sexta-feira, Eric foi
o mais rápido em ambas, ficando à frente de Aegerter
por apenas 0,077s. As provas
nessa categoria são mais curtas, cerca de 7 voltas, dificultando recuperações.
Rossi não está muito bem
nas pistas, mas fora dela está
sempre no centro das atenções. Essa semana o piloto
anunciou que terá uma equipe

na categoria principal no próximo ano. O acordo da VR46 com
a saudita Aramco, do Grupo Tanal Entertainment Sport & Media, foi firmado até 2026. A nova
equipe Aramco-VR46 ainda não
definiu que moto utilizará, mas
admitiu estar em contato com
Yamaha, Ducati, Aprilia e Suzuki. O Diretor de Esportes da
Ducati, Paolo Ciabatti, afirmou que a fábrica pretende ter
uma segunda equipe independente e que está em negociações com a VR46 e a Gresini,
que rompeu com a Aprilia.
Rossi afirmou que é apenas o
patrão, mas a equipe lhe abre
mais uma porta para pilotar em
2022 (risos). Existe grandes
chances de seu irmão Luca
Marini ser um dos pilotos da
nova equipe. “No início do projeto VR46, nós não pensávamos
numa equipe na Motogp, mas as
coisas foram acontecendo e aqui
estamos. Acho que vai ser diver-

Foto/ Jesus Robledo

Covid-19:
estados da
Índia ficam
sem vacinas
e imunização
é adiada
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culada em 14 milhões de pessoas.
Mesmo assim, segundo o
IBGE, a taxa de desocupação
ficou estável em 14,4% em relação ao trimestre anterior
(14,1%), mas apresentou alta
de 2,7 pontos percentuais na
comparação com igual trimestre do ano passado, quando foi
estimada em 11,6%.
Segundo a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, embora haja a estabilidade na taxa
de ocupação, já é possível notar uma pressão maior com
14,4 milhões de pessoas procurando trabalho. Página 3

Eric Granado
tido e é uma boa maneira de permanecer nesse ambiente do motociclismo quando encerrar minha carreira de piloto”, afirmou
o eneacampeão.
Já em pista, o italiano ficou
apenas com o 21º tempo enquanto seu companheiro de equipe,
Morbidelli, foi o 4º melhor dos

treinos livres que foi liderado
por Peco Bagnaia da Ducati seguido por Quartararo com a Yamaha e Aleix Espargaró com a
surpreendente Aprilia. Bagnaia
mostrou que está em ótima performance, já que fez uma ótima
volta num circuito que tradicionalmente não é favorável à fábri-

ca italiana. “Jerez é um circuito que eu gosto e meu estilo
de pilotagem se encaixa bem.
É importante estar entre os
seis primeiros do grid já que
as ultrapassagens aqui são
bastante difíceis”, afirmou o
italiano.
Jerez foi o palco que deixou Marc Márquez fora do
motociclismo por nove meses. Questionado, o piloto
espanhol disse não ter medo
da fatídica curva 3. “A primeira vez que passei, o fiz com
cuidado, mas depois de umas
três voltas tudo voltou ao normal. É uma curva que adoro e
naquele trecho fui a melhor
Honda. Temos que lutar contra
o medo, não podemos tê-lo”,
finalizou Márquez.
A prova da MotoE acontece às 5h da manhã de domingo,
seguindo-se Moto3, Moto2 e
Motogp às 9h com transmissão pelos canais FOX Sports.

Brasil conhece sequência de
adversários na Liga das Nações
As seleções brasileiras
masculina e feminina de vôlei já conhecem a sequência
de jogos que terão pela frente na disputa da Liga das Nações 2021. A Federação Internacional (FIVB) divulgou
a tabela oficial na sexta-feira (30) e a equipe feminina
estreia no dia 25 de maio,
contra o Canadá. Já a seleção masculina entra em quadra pela primeira vez no dia

28, contra os argentinos.
As duas equipes do Brasil
seguem em ritmo forte de preparação no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV),
em Saquarema (RJ). A feminina normalmente sob o comando do técnico José Roberto
Guimarães, enquanto a masculina conta com a liderança de
Carlos Schwanke e Ricardo Tabach enquanto o técnico Renan
se recupera de COVID-19.

A Liga das Nações será realizada em sistema de bolha anunciada pela FIVB na cidade de Rimini, na Itália, em ambos os naipes. A competição acontecerá
entre os dias 25 de maio e 27 de
junho. O objetivo da entidade
máxima do voleibol é permitir
que as equipes joguem as partidas em total segurança durante
todo o período do evento.
TABELA (primeiras rodadas)
FEMININO - 25.05 – Bra-

sil x Canadá – 16h; 26.05 – Brasil x República Dominicana –
13h; 27.05 – Brasil x Estados
Unidos – 16h.
MASCULINO - 28.05 –
Brasil x Argentina – 16h; 29.05
– Brasil x Estados Unidos – 16h;

30.05 – Brasil x Canadá – 13h.
TABELA COMPLETA:
https://www.volleyball.world/
en/vnl/2021/schedule. O
Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol
brasileiro
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Vacina do Butantan contra a gripe
entra na lista de vacinas da OMS
A vacina da influenza (gripe)
trivalente do Instituto Butantan
entrou para a lista de vacinas
pré-qualificadas da Organização Mundial da Saúde. A atualização foi feita na segunda
(26) no site da agência, além
de ter sido comunicada por documento oficial. Com isso, a
vacina do Butantan ganha um
endosso internacional e pode
ser fornecida às agências ONU
e a outros países por meio da
OMS e da Organização PanAmericana da Saúde (OPAS).

A entrada na lista significa
uma validação às boas práticas do
Butantan e aos processos de farmacologia, est udos clínicos,
regulação, produção e qualidade envolvidos na fabricação da vacina da influenza. Para pré-qualificar um
imunizante, os auditores da
OMS avaliam o contexto técnico em relação aos parâmetros de qualidade, tanto da
produção da matéria-prima
quanto do envase, verificam a
estrutura física da fábrica e os

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (SÃO PAULO)
A eleição do Ricardo Nunes (MDB) pra vice-prefeito de São
Paulo resgata Histórias nas quais vereadores não eram eleitos
somente pra ALESP ou Câmara Federal, ou Senado, mas pra prefeitura paulistana, governo paulista e até Presidência como foi o
Jânio
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Pra quem não sabe, o Secretário (Saúde) Edson Aparecido,
que administra uma pandemia mortal (Covid 19), é historiador
PUC-SP, foi deputado na Assembleia paulista e depois na Câmara
Federal, além de chefiar a Casa Civil do governador Alckmin
(PSDB)
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Deputados aprovaram o programa “Bolsa do Povo” do governador e Presidenciável João Doria (PSDB). Usa o nome bolsa
pra bater no ‘Bolso’ que usou na eleição 2018 e pagar ao povo
carente até 500 Reais, contra o máximo de 375 Reais do Jair
Bolsonaro
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Perguntinha da hora : João Doria pode mesmo trazer o Rodrigo Garcia (no DEM ex-PFL) pro seu PSDB ‘liberal de centro’,
pra ‘quebrar o bico’ do ex-governador paulista Geraldo Alckmin,
que teria que ir pra outro partido pra ser candidato contra o atual
vice-governador ?
.
CONGRESSO
O Impeachment do afastado governador (Rio) Witzel (eleito
em 2018), com perda dos direitos políticos e podendo ser preso
pelo dinheiro que era pra pandemia Covid 19 - que ajudou a roubar - passou a ser uma senha pros senadores Renan e Barbalho
(ambos MDB) ...
(BRASIL)
... Seus filhos são governadores em Alagoas e no Pará e estão
na alça de mira do Ministério Público e Polícia Federal. Especialmente Renan, que está relator na CPI (Covid 19) e pode ser
pego no contrapé, como foi no caso de uma jornalista global com
quem teve uma filha
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Jair Bolsonaro - que dia 29 fechou com a família do falecido
Levy Fidelix pra ter 100% do PRTB pra eleição 2022, quando vai
tentar sua reeleição, pode optar por uma mulher pro cargo de
vice na sua chapa. Aliás, encontrou-se com grandes empresárias
em São Paulo
.
PARTIDOS (BRASIL)
No PDT que foi do Brizola, Ciro Gomes poderá ter o marketeiro João Santana - aprendiz do Duda Mendonça que seguiu nos
esquemas de recebimento de dinheiro por fora em campanhas do
PT (até 2014), entregando os petistas depois que foi preso pela
operação ‘Lava Jato’
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
Acuado e calado, o ex-juiz federal Sérgio Moro parece que
pode desistir de concorrer à Presidência 2022, como forma de
se blindar pra não ser processado e até preso pelo Supremo, agora que se tornou ‘fora da lei’ (caso Lula). Tentam convencê-lo
sair à Câmara Federal ou ao Senado
.
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993.
Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando
referência das liberdades possíveis. No Twitter @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
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equipamentos, fiscalizam os
controles de qualidade e processos regulatórios, analisam os
documentos envolvidos, entre
outras ações.
“A pré-qualificação coroa o
esforço de várias áreas do Instituto, que tiveram que evoluir e
se adequar a normas de Qualidade extremamente elaboradas e
inéditas no Brasil”, afirma o diretor de qualidade do Butantan,
Lucas Lima. “Representa a chancela definitiva da OMS de que
temos um produto extremamente confiável e que nossos processos de produção e análise
atendem aos mais rígidos crité-

rios estabelecidos”, diz Lima.
O processo de pré-qualificação da vacina da influenza começou em 2015, sendo que o imunizante do Butantan é o primeiro produzido no Brasil contra a
gripe a receber essa validação.
“Nós temos o endosso da
Anvisa e as certificações locais, mas o endosso da OMS
coloca o Butantan em outro
patamar”, explica o gerente de
inovação do Instituto, Cristiano Gonçalves. “Ter uma instituição, no Brasil, com uma vacina pré-qualificada pela OMS
com a demanda tão alta quanto a
da influenza é muito positivo do

ponto de vista corporativo e institucional”, completa.
A partir de agora, o excedente
de produção do Butantan pode
ser comprado pela OMS, via
Fundo Rotatório da OPAS, e ser
vendido para outros países latino-americanos. Esse mecanismo é muito utilizado devido à
escassez de vacinas no mundo.
Por meio dele, as vacinas não
precisam ser aprovadas pelos
órgãos regulatórios de cada país
individualmente – é como se a
OMS cumprisse o papel de agente regulador, validando a qualidade do imunizante.
O Brasil, pela sua capacida-

de de produção, é um dos países
que contribuem para a disponibilização mundial de vacinas préqualificadas – a partir de agora,
também com uma vacina da influenza.
O Butantan é o maior produtor de vacina contra a influenza
no hemisfério sul. Anualmente,
são disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações do
Ministério da Saúde 80 milhões
de doses. Ela é produzida a partir da inoculação em ovos embrionados, a mesma tecnologia
que será usada na produção da
ButanVac, a nova vacina do Butantan contra a Covid-19.

Audiência Pública do Orçamento
reúne informações para
elaboração da LDO 2022
O Governo do Estado de São
Paulo já dispõe do relatório da
Audiência Pública do Orçamento que contribuirá para a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022. O
documento apresenta escolhas e
sugestões feitas pelos cidadãos
durante a consulta eletrônica,
realizada entre 27 de março e 11
de abril.
A Audiência Pública contou
com 1.098 contribuições registradas. Os números foram apurados e resultaram em um relatório que estará disponível nos
sites:
www.audiencias
d o o r c a m e n t o . s p . g o v. b r ,
www.projetos.sp.gov.br
e
www.transparencia.sp.gov.br.
A Audiência Pública subsidiou a elaboração do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado
até o dia 30 de abril. De 27 de

março a 11 de abril, o cidadão
pode participar da Audiência
Pública, contribuindo com o sistema de votação disponível no
site criado (www.audiencias
doorcamento.sp.gov.br) para a
confecção do Orçamento do
Estado.
As 1.098 demandas registradas foram organizadas na forma
de relatórios e enviadas aos órgãos competentes para que tomem conhecimento e se manifestem quanto à possibilidade de
seu acolhimento. Assim, o cidadão tem a garantia de que a sua
escolha será comunicada ao responsável pela ação governamental por ele priorizada.
A maior parte dos participantes (34%) direcionou suas demandas para a Região Metropolitana de São Paulo, seguida pela
região Metropolitana de Campinas (15%). Como objetivo estratégico, o tema “melhorar os ser-

viços de saúde” contou com
15% dos votos. Melhorar a educação contou com 6% dos votos e, estimular o turismo, o esporte, a cultura e a economia
criativa, 6%.
Participação popular
A Audiência Pública realizada pelo Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Projetos, Orçamento e
Gestão, ofereceu oportunidade
ao cidadão indicar o que ele considera prioridade nos investimentos do Estado.
O sistema de participação
foi composto por um formulário em etapas, no qual a seleção
de um item levou à abertura de
outros itens que proporcionaram ao participante a oportunidade de sugerir ações para o desenvolvimento econômico e social da sua cidade e região.
A partir daí o cidadão foi sen-

do conduzido num processo
simples e intuitivo de priorização de demandas. Ao final de sua
participação, o cidadão pôde, ainda, fazer comentários adicionais.
A participação foi aberta a qualquer cidadão, representante de
órgãos públicos e da sociedade
civil, que pode contribuir quantas vezes desejar.
A realização da Audiência
Pública é um instrumento legal
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que
permitem aos cidadãos manifestarem suas demandas e
necessidades regionais. Tem
como objetivo estimular a
participação dos cidadãos
paulistas e garantir maior
transparência na preparação
do PPA (Plano Plurianual),
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual).

SP entrega ao Brasil total do lote
de 600 mil vacinas do Butantan
O Governador João Doria
acompanhou, na sexta-feira
(30), o envio de mais uma carga
de vacinas do Instituto Butantan
contra o coronavírus. Com o carregamento de sexta-feira, São
Paulo entrega ao PNI (Programa Nacional de Imunizações)
mais 600 mil doses, que fazem
parte de um novo lote de 5,4
milhões de vacinas a serem distribuídas para todo o país.
“Hoje nós temos a satisfação de informar que estamos
entregando mais 600 mil doses
da vacina do Butantan para o
Ministério da Saúde. Com esta
remessa, nós temos agora um
total de 42,05 milhões de doses da vacina. E a boa notícia é

que na próxima quinta-feira estaremos entregando mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan, a vacina do Brasil. Serão, portanto, 43,05 milhões de
doses”, destacou o Governador
João Doria.
Até agora, São Paulo já entregou 42,05 milhões de vacinas
do Butantan ao PNI. Somente
em abril, foram 5,8 milhões. Em
março, O Butantan distribuiu
22,7 milhões de doses, além de
4,85 milhões em fevereiro e
outras 8,7 milhões na segunda
quinzena de janeiro.
Na próxima quinta-feira (6),
o Butantan vai enviar mais 1
milhão de doses ao Ministério
da Saúde, que é responsável

pelo planejamento, coordenação e logística de distribuição
do imunizante em todo o território nacional.
Novas remessas
No último dia 19, o Butantan recebeu uma nova remessa
de IFA (Insumo Farmacêutico
Ativo) para a produção de novas doses da vacina contra o
coronavírus. São 3 mil litros
de matéria-prima para envase,
rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade no complexo fabril da capital.
Os insumos já foram processados e as doses começam a ser
liberadas a partir desta sexta para
completar as 46 milhões de va-

cinas do primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde.
A direção do Butantan está
em tratativas com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, parceira internacional no desenvolvimento
do imunizante, para a chegada de
mais um carregamento com pelo
menos 3 mil litros de IFA.
O Butantan ainda trabalha
para entregar mais 54 milhões de
doses para vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto,
totalizando 100 milhões de unidades contratadas até agora para
a campanha contra a COVID-19.
Atualmente, sete em cada
dez vacinas disponíveis no Brasil contra a COVID-19 são do
Butantan.

Poupatempo eleito
“Melhor Serviço Público” pela
sétima vez em pesquisa Datafolha
O Poupatempo foi premiado
na categoria “Melhor Serviço
Público” pelo Datafolha por
meio da pesquisa “O Melhor de
São Paulo” – edição 2021. Na
categoria em que foi escolhido
como um dos vencedores, o programa do Governo do Estado de
São Paulo gerenciado pela Prodesp recebeu 12% das menções
dos respondentes, de acordo
com a apuração.
Esta é a sétima vez consecutiva que o Poupatempo é coroado pelo instituto de pesquisas,
sendo uma delas na categoria
“Atendimento ao Cliente” e as
demais como “Serviço Público”.
Nesta edição, foram ouvidas
1.023 pessoas em todas as regiões da capital paulista entre os
dias 1° e 8 de fevereiro para eleger as marcas e serviços mais

citados pelos participantes do
estudo. Para determinar o melhor, foram considerados fatores
como qualidade do serviços,
propaganda, atendimento e localização, entre outros.
“Este reconhecimento em
muito nos orgulha. Também
atesta o sucesso da estratégia
desta gestão, de intensificar a
expansão dos serviços digitais.
Isto tem se mostrado fundamental para auxiliar toda a população
paulista, sobretudo em um momento tão delicado como o que
as pessoas estão enfrentando em
tempos de pandemia”, destaca o
presidente da Prodesp, André
Arruda.
A fim de que o poder público alcance metas de boa gestão,
que resultem em facilidade às
pessoas, agilidade, eficiência,

bom uso dos recursos e transparência, as soluções propostas
para os serviços públicos visam
a desburocratização, a otimização do gerenciamento de recursos e a redução de gastos.
“O sucesso das iniciativas
pode ser medido pelos altos índices de aprovação do Poupatempo Digital. Em recente pesquisa anual, Poupatempo recebeu aprovação de 97% das pessoas entrevistadas em virtude da
intensificação das soluções digitais oferecidas. Os principais
canais de entrada ao Poupatempo se deram por via remota, sendo 80% deles pela internet e
aplicativo Poupatempo Digital,
que já alcançou a marca de mais
de quatro milhões de downloads”, enfatiza o diretor da Prodesp, Murilo Macedo.

Ante a maior crise sanitária
global dos últimos 100 anos, a
Prodesp segue atuando incessantemente para desenvolver cada
vez mais soluções inovadoras ao
alcance da palma da mão de todos os paulistas, a fim de garantir praticidade e segurança a toda
a população do Estado. Desde a
decretação do estado de pandemia, março do ano passado, foram realizados 13,3 milhões de
atendimentos pelo Poupatempo,
sendo 9,7 milhões por meio dos
canais digitais e 3,6 milhões de
forma presencial.
Com esta missão, facilitadora, o leque de serviços digitais
oferecidos pelo Poupatempo
ultrapassou a marca de 130 possibilidades. E até 2022 a meta é
alcançar 240 opções digitais disponíveis na palma da mão.

Lembre sempre de lavar as mãos
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IBGE estima que desempregados
no Brasil sejam 14,4 milhões
O número de desempregados
no Brasil foi estimado em 14,4
milhões no trimestre encerrado
em fevereiro, o maior contingente desde 2012, início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua, divulgada na
sexta-feira (30), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
O resultado representa alta
de 2,9%, ou de mais 400 mil
pessoas desocupadas em relação ao trimestre anterior, de setembro a novembro de 2020,
quando a desocupação foi calculada em 14 milhões de pessoas.
Mesmo assim, segundo o
IBGE, a taxa de desocupação ficou estável em 14,4% em relação ao trimestre anterior
(14,1%), mas apresentou alta de
2,7 pontos percentuais na comparação com igual trimestre do
ano passado, quando foi estimada em 11,6%.
Segundo a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, embora
haja a estabilidade na taxa de
ocupação, já é possível notar
uma pressão maior com 14,4

milhões de pessoas procurando
trabalho. A pesquisadora destacou que não houve, nesse trimestre, geração significativa de postos de trabalho, o que também foi
observado na estabilidade de todas as atividades econômicas,
muitas ainda retendo trabalhadores, mas outras já apontando um
processo de dispensa como o
comércio, a indústria e alojamentos e alimentação.
Trabalho informal
“O trimestre volta a repetir a
preponderância do trabalho informal, reforçando movimentos
que já vimos em outras divulgações - a importância do trabalhador por conta própria para a manutenção da ocupação”, disse
Adriana, em nota.
De acordo com o IBGE, a
estabilidade do contingente de
pessoas ocupadas - aproximadamente 85,9 milhões no trimestre encerrado em fevereiro de
2021 – é decorrente da informalidade, com o aumento dos trabalhadores por conta própria.
Em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior, o contingente de
pessoas ocupadas apresentou

queda de 8,3%, representando
uma redução de 7,8 milhões de
empregados.
Apenas a categoria de trabalhadores por conta própria, que
totaliza 23,7 milhões de pessoas, apresentou crescimento
(3,1%) na comparação com o
trimestre anterior (setembro a
novembro de 2020), significando a adição de 716 mil pessoas
neste contingente. Em relação
ao mesmo período do ano anterior, o indicador apresentou uma
redução de 824 mil postos.
As demais categorias apresentaram estabilidade em relação ao trimestre anterior. Os trabalhadores do setor privado com
carteira de trabalho assinada foram calculados em 29,7 milhões
de pessoas. Os empregadores e
trabalhadores do setor privado
sem carteira assinada somam
9,8 milhões de pessoas. E os
empregadores são 3,9 milhões
de pessoas.
Estabilidade
A população fora da força de
trabalho - que não estava nem
ocupada nem desocupada na
semana de referência - mante-

ve-se estável em 76,4 milhões,
quando comparada com o trimestre de setembro a novembro de 2020. Frente ao mesmo
trimestre do ano anterior, houve expansão de 15,9% com o
acréscimo de 10,5 milhões de
pessoas.
A analista do IBGE disse,
ainda, que esse é um indicador
que cresceu muito em 2020,
em função do afastamento das
pessoas do mercado de trabalho, voltando a se retrair a partir de outubro e agora encontra-se estável.
“Essa população fora da força foi afetada pelas restrições
de funcionamento das atividades econômicas e pelas medidas de proteção. Muitas deixaram de procurar trabalho, outras perderam o trabalho e não
viam condições de se reinserir, parando de exercer pressão
no mercado de trabalho. Quando confrontamos com fevereiro de 2020, a população fora
da força de trabalho é muito
maior em função da própria
dinâmica que a pandemia trouxe para o mercado de trabalho”, afirmou. (Agencia Brasil)

Petrobras reduz preços do diesel
e da gasolina nas refinarias
O preço da gasolina e do
diesel será reduzido a partir
deste sábado (1º) nas refinarias da Petrobras. A estatal anunciou na sexta-feira (30), no
Rio de Janeiro, que o litro da
gasolina passará de R$ 2,64
para R$ 2,59 (- R$ 0,06 ou 1,9%), enquanto o do diesel
cairá de R$ 2,76 para R$ 2,71
(- R$ 0,05 ou -1,8%).
O combustível vendido pelas refinarias da Petrobras é

adquirido por distribuidoras e
passa também pelos postos revendedores antes de ser vendido ao consumidor final. Até
chegar aos veículos, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e
mistura obrigatória de biodiesel e etanol anidro, além das
margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos
revendedores de combustíveis.
Por isso, a estatal afirma

que a variação de preços nas
refinarias tem influência limitada no preço encontrado
pelos motoristas nos postos
de revenda.
Os reajustes nos preços de
diesel e gasolina são usados
pela Petrobras para buscar
equilíbrio com o mercado internacional, acompanhando as
variações do valor global dos
combustíveis e da taxa de câmbio entre o real e o dólar.

A estatal defende que as
mudanças nos preços praticados nas refinarias devem ocorrer sem periodicidade definida, acompanhando as condições de mercado e da análise
do ambiente externo. Segundo
a empresa, “isso possibilita
competir de maneira mais eficiente e flexível e evita o repasse imediato da volatilidade
externa para os preços internos”. (Agencia Brasil)

Leilão da Cedae vende três blocos
da companhia por R$ 22,6 bilhões
O leilão de concessão da
Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (Cedae) do Rio de Janeiro resultou na venda de três blocos por R$ 22,69 bilhões, com
ágio de até 187% em um dos blocos. O processo ocorreu na sexta-feira (30), na bolsa de valores
B3, em São Paulo, e contou com
a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do governador do Rio, Claudio Castro,
e de ministros.
A companhia foi dividida em
quatro blocos. O bloco 1 foi arrematado pelo consórcio Aegea,
por R$ 8,2 bilhões, com ágio de
103,13%. O bloco 2 ficou com
o consórcio Iguá Projetos, por
R$ 7,286 bilhões, com ágio de
129,68%. O bloco 3 não obteve
proposta, pois o único interessa-

do, o consórcio Aegea, não prosseguiu na oferta. O bloco 4 foi
arrematado pelo consórcio Aegea por R$ 7,203 bilhões, com
ágio de 187,75%.
O bloco 1 inclui a zona sul do
município do Rio, o município
de São Gonçalo e mais 16 municípios do interior do estado. O
bloco 2 inclui os bairros cariocas de Barra da Tijuca e Jacarepaguá, mais os municípios de
Miguel Pereira e Paty do Alferes. O bloco 3, que não foi arrematado, inclui os bairros da zona
oeste do Rio, mais seis municípios do interior e da região metropolitana. O bloco 4 inclui os
bairros do centro e da zona norte
da capital, mais oito municípios
da Baixada Fluminense.
Os vencedores do leilão de-

verão universalizar o fornecimento de água e esgoto para mais
de 12,8 milhões de pessoas em
até 12 anos, objetivo previsto no
novo marco regulatório do saneamento. O projeto deve gerar 45
mil empregos e investimentos de
cerca de R$ 30 bilhões.
O presidente Bolsonaro falou
rapidamente ao final do leilão e
destacou a importância do ato.
“Este é o momento que marca a
nossa história e a nossa economia. Um governo voltado para a
liberdade de mercado, na confiança dos investidores e na crença de que o Brasil pode ser diferente”, afirmou.
Em discurso, o governador
Claudio Castro destacou o aspecto social do leilão, que, segundo
ele, vai ampliar o saneamento

básico para a população do estado do Rio de Jane iro. “Apesar
do inquestionável êxito econômico dessa operação, eu gostaria de ressaltar o alcance social dessa concessão: 12 milhões de pessoas serão beneficiadas com água encanada e
coleta e tratamento de esgoto.
São questões básicas, mas que
ainda são um problema em nosso país inteiro”.
Já o ministro da Economia,
Paulo Guedes, usou a palavra confiança para descrever o resultado do leilão. “São mais de R$ 50
bilhões que são colocados nesses compromissos social, econômico, ambiental, de saúde pública. Essa confiança é a palavra que
resume o quadro que nós observamos agora”. (Agencia Brasil)

Sebrae e INPI capacitarão
empresários para registrarem patentes
O Sebrae e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) assinaram na sexta-feira
(30) um acordo de cooperação
técnica que pretende capacitar
pequenos e médios empresários
a registrarem as patentes de seus
produtos. A expectativa é que mais
de 2 mil empreendedores e pesquisadores sejam selecionados
para participar das capacitações
sobre propriedade intelectual.
“Pretendemos ajudar a valorizar a identidade de nossas empresas, que é o que chamamos
de marca. Queremos começar
uma pequena revolução com pe-

quenos e médios empresários,
por meio de capacitação, ensinando as regras do jogo a eles,
com ações de mentoria que os
ajudarão a fazer os pedidos de
patentes e, dessa forma, para que
tenham a sua marca”, disse o presidente do INPI, Cláudio Furtado durante evento online, ao
lembrar que as taxas cobradas
pelo instituto para o registro de
propriedade são “baixíssimas”.
A iniciativa possibilitará a
criação de um serviço de apoio
para o depósito de marcas no
Brasil e no exterior, além de dar
apoio sobre uso de propriedade

intelectual para fazer negócios
no exterior.
“Entendemos que as empresas precisam de marca, patentes
de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais e serem
usuárias de contratos de transferência de tecnologias ou de
cessão de marcas ou de indicação geográfica, no caso de produto agrícola. A partir de agora
estamos em campo para fazer
isso acontecer”, acrescentou.
Segundo o secretário da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade
do Ministério da Economia, Car-

los da Costa, a iniciativa representa “um marco de produtividade e competitividade que gerará
empregos a nosso país”.
Para o presidente do Sebrae,
Carlos Melles, o acordo assinado hoje representa um “salto
maravilhoso”. “Vamos capacitar
mais de 2 mil colaboradores,
entre pesquisadores e empreendedores, junto ao INPI. Trataremos de selo de qualidade, de
identidades geográficas e da denominação de origem, feita tão
bem pelos franceses para valorizarem seus produtos”. (Agencia Brasil)

Confiança de Serviços sobe
4,1 pontos em abril, diz FGV
O Índice de Confiança de
Serviços (ICS), medido pela
F u n d a ç ã o G e t u l i o Va rgas
(FGV), subiu 4,1 pontos na
passagem de março para abril,
depois de três quedas conse-

cutivas. Com isso, o indicador chegou a 81,7 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos, sendo que resultados
cima de 100 pontos indicam
confiança.

Houve alta na confiança de
empresários de 12 dos 13 segmentos de serviços pesquisados
no país. O Índice de Situação
Atual, que mede a percepção
sobre o presente, cresceu 0,4

ponto e atingiu 74,8 pontos.
O Índice de Expectativas, que
mede a confiança do empresariado no futuro, subiu 7,4 pontos
e chegou a 88,7 pontos. (Agencia Brasil)
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Covid-19: estados
da Índia ficam sem vacinas e
imunização é adiada
Vários estados da Índia ficaram sem vacinas contra a covid-19 um dia antes da ampliação planejada de uma campanha
nacional de imunização, informaram autoridades de saúde na
sexta-feira (30), quando os casos no país atingiram novo recorde diário.
A Índia relatou 386.452 novos casos nas últimas 24 horas,
e as mortes por covid-19 saltaram para 3.498 no mesmo período, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Especialistas acreditam que os números reais da covid-19
podem ser de cinco a dez vezes maiores do que a contagem
oficial.
O país acumulou cerca de 7,7 milhões de casos a mais desde
o fim de fevereiro, quando uma segunda onda ganhou força,
mostra uma contagem da Reuters. A Índia, no entanto, levou quase seis meses para chegar aos 7,7 milhões de casos anteriores.
A segunda nação mais populosa do planeta vive crise profunda, já que seus hospitais e necrotérios estão sobrecarregados,
remédios e oxigênio estão escassos e há restrições rigorosas à
circulação nas maiores cidades.
A Índia é a maior fabricante mundial de vacinas, mas não
tem estoques suficientes para dar conta da segunda onda de
covid-19, apesar de o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, estar planejando vacinar todos os adultos a partir
deste sábado (1º).
Só cerca de 9% de 1,4 bilhão de habitantes recebeu uma dose
da vacina desde janeiro.
“Eu me inscrevi para receber uma dose 28 dias atrás, mas
agora estão dizendo que não há vacinas”, disse Jasmin Oza em
vídeo publicado no Twitter.
Inicialmente, a Índia havia planejado vacinar somente 300
milhões de seus habitantes de maior risco até agosto, mas elevou a meta devido ao aumento de casos.
Os dois produtores de vacina do país já estavam com dificuldade para elevar a produção acima de 80 milhões de doses por
mês, devido à falta de matérias-primas e a um incêndio no Instituto Serum, que fábrica a vacina da AstraZeneca na Índia.
Centros de vacinação de Mumbai ficarão fechados durante
três dias a partir de hoje por causa da escassez de vacinas, disseram as autoridades.
O Ministério da Saúde de Karnataka, estado do sul que abriga
o Polo Tecnológico de Bengaluru, afirmou que a vacinação dos
adultos não começará em 1º de maio.
Em Gujarat, estado natal de Modi, autoridades disseram que
a inoculação do grupo de 18 a 45 anos deve ter início em 15 dias,
já que espera receber vacinas até lá.
Em Gujarat, estado natal de Modi, autoridades disseram que
a inoculação do grupo de 18 a 45 anos deve ter início em 15 dias,
já que espera receber vacinas até lá.(Agencia Brasil)

OMS: parecer de vacinas
para uso emergencial sai na
próxima semana
A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera divulgar seu
parecer sobre a inclusão de duas das principais vacinas chinesas
contra a covid-19 e do imunizante da Moderna em uma lista de
uso emergencial até o final da próxima semana, anunciou a diretora geral assistente da organização, Mariângela Simão, na sexta-feira (30).
Simão disse que a comissão independente da OMS está avaliando a vacina da Moderna e uma vacina da chinesa Sinopharm na sextafeira, e deve examinar a outra das principais vacinas da China, a CoronaVac, fabricada pela Sinovac Biotech, na semana que vem.
“Então, até o início da próxima semana ou no final da próxima semana, divulgaremos a avaliação final dessas três vacinas”,
disse em uma entrevista coletiva.
A lista de uso emergencial da OMS sinaliza às agências reguladoras nacionais que uma vacina é segura e eficaz, e permitiria
que estes imunizantes sejam comprados e distribuídos pelo Covax, o programa internacional de compartilhamento de vacinas
com países mais pobres.
Simão disse que é importante ter mais vacinas disponíveis
por causa dos problemas de suprimento em vários países, inclusive da Índia, uma das maiores fontes de imunizantes do Covax,
mas que restringiu as exportações por causa de uma disparada de
casos no país.
Se aprovadas, as duas vacinas chinesas seriam as primeiras desenvolvidas em um país não-ocidental a receberem o apoio da OMS.
A China já distribuiu milhões de doses das suas duas vacinas
principais em casa e as exporta a muitos países, particularmente
na América Latina, na Ásia e na África.
Até agora, a OMS incluiu em sua lista de uso emergencial
três vacinas contra a covid-19: Pfizer, AstraZeneca e Johnson &
Johnson. (Agencia Brasil)

Confiança da indústria
cresce em 18 setores,
revela pesquisa
As expectativas da indústria para os próximos seis
meses melhoraram em 18 dos
30 setores em abril, segundo
a Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
De acordo com o Índice de
Confiança do Empresário Industrial (ICEI) divulgado na sextafeira (30) pela entidade, “celulose e papel, couros, bebidas,
móveis e obras de infraestrutura, que estavam sem confiança
em março, ultrapassaram a linha
divisória dos 50 pontos neste
mês, indicando que voltaram a
ficar confiantes”.

O ICEI varia de zero a 100
pontos, sendo 50 pontos a linha
de corte, separando otimismo de
pessimismo, por parte dos empresários. O levantamento aponta que os setores com as maiores altas de confiança em abril
foram bebidas (7,8 pontos); celulose e papel (5,2 pontos); e
couro e artefatos (4,2 pontos).
Já os que apresentaram as
maiores quedas de confiança
foram biocombustíveis (-7,9
pontos); outros equipamentos de
transporte (-2,9 pontos); e manutenção e reparação (-2,6 pontos). (Agencia Brasil)
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Na OMS, Queiroga faz apelo por
liberação de vacinas contra covid-19
Fiocruz entrega 6,5 milhões
de doses de vacina ao PNI
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) totalizou na sexta-feira
(30) 26,5 milhões de doses da
vacina contra a covid-19 para o
Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, produzidas pelo Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos). Desse volume, 19,7 milhões de doses são
referentes a abril, superando a
previsão de 18,8 milhões de doses para o mês.
De acordo com a Fiocruz, a
entrega da vacina em maior quantitativo resulta do escalonamen-

to interno da produção por BioManguinhos. Além das doses
processadas internamente, estão incluídas nesse total 4 milhões de doses importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.
A entrega feita na sexta-feira
contempla 6,5 milhões de doses,
em duas remessas. Já liberada, a
primeira remessa inclui 590 mil
doses para o estado do Rio de
Janeiro. A segunda está prevista para o final do dia.
Para maio, a Fiocruz prevê o
fornecimento de 21,5 milhões de
doses. (Agencia Brasil)

Estados têm queda para
síndrome respiratória
aguda grave
O Boletim InfoGripe, divulgado na sexta-feira (30) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que todos os 27 estados da federação apresentam tendência de
queda para a síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Apesar
deste quadro, todas as regiões do
país encontram-se na zona de risco e com ocorrências de casos
muito altas.
A análise, que tem como base
os registros do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), é referente ao período de 18 a 24 de
abril. Cerca de 90% dos casos
positivos de SRAG foram associados à covid-19.
O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe,
informa que no momento em que
o país ultrapassa 400 mil mortes
pela covid-19, esses sinais reforçam a importância da cautela em
relação às medidas de flexibilização, enquanto a tendência de queda da covid-19 não for mantida por
tempo suficiente para que o número de novos casos atinja valores significativamente baixos.
Gomes alerta que a retomada
das atividades de maneira precoce pode levar a um quadro de interrupção da queda ainda em va-

lores muito distantes de um cenário de segurança. “Tal situação,
caso ocorra, não apenas manterá
o número de hospitalizações e
óbitos em patamares altos como
também manterá a taxa de ocupação hospitalar em níveis preocupantes, impactando todos os atendimentos, não apenas aqueles relacionados às síndromes respiratórias e covid-19”, avaliou.
Entre os estados que indicam
interrupção no processo de queda
estão Amazonas, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rio Grande
do Norte e Rio Grande do Sul, embora em valores muito elevados.
Já outros estados apresentam indícios de redução no ritmo de queda, como Bahia, Ceará, Paraná, Santa Catarina e Tocantins. Apesar da
tendência de queda, vários estados ainda estão com valores similares ou até mesmo superiores aos
picos de síndrome respiratória aguda grave observados ao longo de
2020, como é o caso de Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Já Mato Grosso do Sul, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, e Rondônia, entraram em processo de estabilização da doença.
(Agencia Brasil)

MDR e Fiesp fazem parceria
para estimular inovação na
construção civil
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) e a Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) firmaram na sexta-feira
(30) um termo de cooperação técnica para incentivar a inovação
tecnológica na construção civil.
A iniciativa faz parte das ações do
Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat, que
busca colocar o setor em linha com
os compromissos assumidos pelo
Brasil na 2ª Conferência Mundial
Sobre os Assentamentos Humanos, realizada em Istambul, na
Turquia, em 1996.
Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, a parceria busca facilitar os trâmites para inovações na
construção civil. “Vamos promover a qualidade e a produtividade

das indústrias, além de acelerar os
processos e reduzir os custos
para homologação de materiais,
componentes e sistemas construtivos inovadores, que têm se mostrado muito lentos e onerosos
para os proponentes”, disse.
Haverá um canal para dar
apoio técnico e agilizar os processos burocráticos referentes a inovações no setor e será criada uma
comissão para elaborar normas
específicas para os produtos que
estão em fase de homologação.
O foco é facilitar a adoção de
novas tecnologias, produtos e
práticas que possibilitem a redução de custos, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da
qualidade das habitações. A
ideia é que as inovações beneficiem o desenvolvimento do Programa Casa Verde e Amarela.
(Agencia Brasil)
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publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006256-21.2021.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)Patrícia Gomes dos Santos Silva
165.876.098-05 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por MOSTEIRO
SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, CNPJ 61.697.678/0001-60. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 74.812,72 (referente a fevereiro/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 úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Antes de
esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud,
etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.
03 e 04/05

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo internacional na sexta-feira (30) para
que governos que tenham doses
extras de vacinas, que liberem os
imunizantes para acelerar a campanha de vacinação no Brasil.
A manifestação foi feita durante conferência de imprensa
com a participação da cúpula da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Durante o evento, também foi feito um balanço da crise
sanitária global.
“Reiteramos nosso apelo
àqueles que possuem doses extras de vacinas para que possam
compartilhá-las com o Brasil o
quanto antes possível, de modo
a nos permitir lograr avanços em
nossa ampla campanha de vacinação, para conter a fase crítica
da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus”, disse o ministro.
Sputnik V
Sobre a inclusão da vacina
russa, Sputnik V, na campanha de
imunização do país, Queiroga disse que isso depende da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), agência reconhecida internacional-

mente. Nesta semana, a agência
negou a importação da vacina
russa. “O Brasil tem um marco
regulatório estabelecido. A Anvisa tem autonomia e os diretores são técnicos e têm capacidade de resistir às pressões
políticos, que são normais”,
avaliou.
O ministro lembrou que o
presidente Jair Bolsonaro se
reuniu com o colega russo Vladimir Putin para falar sobre o
imunizante. “Assim que Anvisa aprovar, vai ser incluído” no
programa nacional de imunizações, afirmou.
Ciência
Ao fazer um balanço das
ações do governo brasileiro durante a pandemia, Queiroga lembrou que há pouco mais de um
mês, ao assumir o Ministério da
Saúde, se comprometeu em acelerar a vacinação contra o novo
coronavírus. Ele ressaltou ainda
que o Brasil tem capacidade para
vacinar 2,4 milhões de pessoas
por dia, mas que a ampliação da
vacinação tem esbarrado na falta
de vacinas, ainda que a pasta tenha recebido mais imunizantes,
com a chegada do primeiro lote

da vacina Pfizer ao país.
O ministro da Saúde disse ainda que desde que assumiu a gestão da saúde no país buscou orientar a população brasileira “de
forma clara” sobre medidas farmacológicas cientificamente
comprovadas, como uso de máscara, lavagem de mãos e distanciamento social.
Indígenas
Sobre a vacinação da população indígena no país, o ministro ressaltou que, considerando
a vulnerabilidade desses povos
a doenças respiratórias, eles foram priorizados no programa de
imunização. “Já foram distribuídas doses suficientes para todos os indígenas com mais de
18 anos em territórios indígenas”, disse.
Aos jornalistas e à cúpula da
OMS, Queiroga destacou que o
Ministério da Saúde está “na iminência” de assinar um contrato
com a Pfizer para aquisição de
mais 100 milhões de doses de
vacina. “Temos doses suficientes para o segundo semestre, e
é possível garantir que, até o
fim de 2021, tenhamos a nossa
população inteiramente vacina-

da.”
OMS
Durante o evento, o diretorgeral da OMS, Tedros Adhanom,
afirmou que a atenção do mundo
todo está voltada para a escalada da covid-19 na Índia, mas que
outros países estão vivendo
transmissão intensa, como o Brasil, um dos mais afetados pela
pandemia.
Nesse sentido, Adhanom citou que o Brasil atingiu a marca
de 400 mil mortos e destacou
que, desde novembro, o país
tem crise aguda, incluindo casos, hospitalizações e morte
entre jovens. “Os casos agora
diminuíram por quatro semanas
seguidas, entre hospitalizações
e mortes. São boas notícias, esperamos que continuem. Mas a
pandemia nos ensinou que nenhum país pode baixar a guarda”,
afirmou.
Para o diretor da OMS, o Brasil foi bem nas áreas da detecção precoce da doença, telemonitoramento de casos e distribuição de vacinas, com priorização
de profissionais da saúde, indígenas e idosos. (Agencia Brasil)

Banco Central nega falha de segurança
no Pix e adverte contra golpes
Eventuais golpes que ocorram por meio do Pix decorrem da
manipulação de contextos sociais por fraudadores, não de falhas de segurança no sistema,
advertiu na sexta-feira (30) o Banco Central (BC), no encerramento da campanha O Pix é novo, mas
os golpes são antigos. Segundo
a autoridade monetária, cabe ao
usuário precaver-se para não ser
lesado.
“Em situações de medo ou
ganância, pare e pense no contexto e se faz sentido. Então, tome
domínio da situação”, disse o
chefe-adjunto do Departamento
de Competição e de Estrutura do
Mercado Financeiro do Banco
Central, Carlos Eduardo Brandt,

no painel de encerramento da
campanha, transmitido ao vivo
pela internet.
Segundo os participantes
do evento, o Pix representa
apenas um meio de pagamento, que não está relacionado
diretamente ao descuido de
quem cai numa fraude. Os participantes do evento listaram
os principais golpes: pedido
de dinheiro por aplicativo de
mensagem clonado (Whatsapp ou Telegram) de amigos e
conhecidos; SMS, e-mail ou
ligações que pedem atualização de cadastros com links para
páginas falsas e lojas virtuais falsas que jamais enviam os produtos comprados.

Nessas situações, o Pix, informou o Banco Central, é mais
seguro que os mecanismos tradicionais de transferência. Isso
porque a ferramenta fornece as
informações do receptor do pagamento, como nome completo e
parte do número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Cabe ao usuário
conferir os dados de quem recebe a transferência.
Dicas
Os participantes do painel
deram dicas para evitar cair em
golpes. No caso de clonagem de
aplicativos de mensagens, devese telefonar para a pessoa para

confirmar o pedido de dinheiro.
No caso de atualizações cadastrais que resultem na clonagem
da conta bancária, o cliente jamais deve clicar em links enviados e deve ligar de volta para a
instituição financeira para perguntar se os dados bancários estão em dia.
Em relação a lojas virtuais falsas, o usuário deve primeiramente verificar se o endereço da página, que se parece com o da loja
original, tem alguma letra trocada e desconfiar de produtos e de
serviços em condições supervantajosas. Por fim, o consumidor pode tentar navegar no site
para ver se a página é verdadeira. (Agencia Brasil)

673 municípios ficaram sem vacina
nesta semana, diz pesquisa
Dos 2.831 municípios ouvidos na sexta edição da pesquisa
da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) sobre a pandemia do novo coronavírus, 673
relataram ter ficado sem vacina
contra a covid-19 para a primeira
dose destinada aos públicos
prioritários nesta semana ou na
anterior. O número equivale a
23,8% das cidades que participaram da sondagem. Outros
2.136 (75,5%) disseram não ter
vivido este problema no período.
Já no caso da segunda dose,
o índice de prefeituras que manifestaram ter ficado sem o imunizante sobe para 30,7%. Outros
68,7% disseram não ter passa-

do por desabastecimento dessa dose.
A falta de vacinas ocorreu
pela dificuldade de acesso aos
insumos para fabricação e de
aquisição de doses adquiridas e
prometidas. Depois de dias com
essa situação, na quarta-feira (28)
o governo anunciou um novo
lote de 5,2 milhões . Ontem, mais
1 milhão de doses da vacina da
Pfizer chegaram.
Recursos
Ainda de acordo com a nova
edição da pesquisa da CNM,
mais da metade das prefeituras
ouvidas (56,7%) relataram o recebimento de menos recursos
no início de 2021 em relação a

2020.
“O número reforça a preocupação dos gestores no enfrentamento de um momento ainda crítico da pandemia”, dizem os autores da pesquisa.
Filas de espera
A pesquisa analisou também
se os sistemas de saúde locais
estão com filas de espera para leitos em Unidades de Terapia Intensiva. Este problema vem ocorrendo desde o avanço da segunda onda da pandemia no país.
Entre 533 cidades com Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs), 119 relataram estar com
pessoas em fila de espera. Esse
número corresponde a 22,3%

deste universo analisado.
Insumos e oxigênio
O risco de desabastecimento
de medicamentos do chamado kit
intubação foi apontado por 641
cidades, o equivalente a 22,6%
das consultadas. O nome é dado
a remédios usados no uso de
suporte ventilatório de pacientes
com covid-19, como anestésicos
e neurobloquedores.
O receio de faltar oxigênio
para o atendimento aos pacientes com covid-19 foi colocado
por 223 prefeituras, o correspondente a 7,9% das entrevistadas.
Já 2.528 disseram não ter essa
preocupação, ou 89,3% das ouvidas. (Agencia Brasil)

MCTI inaugura parque que demonstra
tecnologias em internet das coisas
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o
Centro Universitário Facens
inauguraram hoje (30), em Sorocaba, no interior paulista, o Centro de Referência IoT e Tecnologias 4.0. O espaço é destinado a
demonstrações práticas de tecnologias que fazem uso da chamada internet das coisas (IoT),
advento que, graças à quinta
geração da internet (5G), possibilitará o uso coordenado e inteligente de aparelhos para controlar diversas atividades.
Ao conectar objetos do cotidiano – como eletrodomésticos, smartphones, roupas e automóveis – à internet (e entre si),
essa tecnologia permitirá até

mesmo a realização de procedimentos médicos delicados a distância, além de sistemas de direção automática de carros e as
mais diversas tecnologias de automação e inteligência artificial,
inclusive para a agricultura, a
indústria e as cidades.
O centro de referência inaugurado nesta sexta-feira tornará
possível a demonstração de soluções em IoT em áreas consideradas prioritárias segundo o
Plano Nacional de Internet das
Coisas, que abrange ações em
frentes como o Cidades 4.0, Saúde 4.0, Agro 4.0, Indústria 4.0,
Turismo 4.0 e Educação 4.0.
“A ideia é que o centro ofereça programas para a promoção

do ensino, formação, popularização e divulgação da ciência e
tecnologia no país, promovendo o ensino inovador, empreendedorismo e desenvolvimento
das demandas locais, com o engajamento da indústria, academia e governo”, informa o ministério.
Em nota, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações,
Marcos Pontes, diz que é papel
da pasta direcionar o uso da internet das coisas e preparar a
população para lidar com as tecnologias do futuro.
Enquanto o avanço das tecnologias vai tornando muitas tarefas mais eficientes e precisas, é
preciso lembrar que é necessário

criar empregos alinhados a esse
progresso para as pessoas, afirma Pontes. “Nós não podemos
parar a tecnologia para manter os
postos de trabalho, mas podemos preparar e requalificar os
profissionais, assim como formar
as novas gerações já adaptadas
para esse novo cenário.”
Segundo o MCTI, o centro
de referência de Sorocaba estará integrado ao Smart Campus
Facens – laboratório voltado
para a solução de “problemas
reais, conectando a comunidade acadêmica, mercado, empresas e sociedade, por meio de
projetos que tornem as cidades
mais humanas, inteligentes e
sustentáveis”. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 1, 2 E 3 DE MAIO DE 2021
GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 13ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”),
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia
20 de maio de 2021, às 15hs de forma exclusivamente digital, inclusive para ﬁns de voto, por
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, para deliberar sobre a
aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos
termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras se dará de
forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online,
na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a
ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para
juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do
Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da
Emissora https://gaiasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da
plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 29 de abril de 2021. Gaia Securitizadora S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”),
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia
20 de maio de 2021, às 15h30min de forma exclusivamente digital, inclusive para ﬁns de voto, por
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, para deliberar sobre a
aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos
termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras se dará de
forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online,
na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a
ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para
juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do
Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da
Emissora https://gaiasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da
plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 29 de abril de 2021. Gaia Securitizadora S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. (“EMISSÃO”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”),
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação,
no dia 20 de maio de 2021, às 16hs de forma exclusivamente digital, inclusive para ﬁns de voto, por
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, para deliberar sobre a
aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos
termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras se dará de
forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online,
na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso
a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para
juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido
o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da
Emissora https://gaiasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da
plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 29 de abril de 2021. Gaia Securitizadora S.A.

Jornal O DIA SP
RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA)
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, EM
SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
(NOVA DENOMINAÇÃO DA GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.)
A RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S.A), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal
Arcoverde nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem convocar os senhores titulares das da 5ª (quinta) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, para colocação privada, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.),
(“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), nos termos do artigo 71 da Lei 6.404/76, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.As.”), e da cláusula 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Colocação Privada, da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.)” (“Escritura”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar em primeira convocação no dia 17 de maio de 2021, às 10:00, na sede da Companhia localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365,
7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia” e/ou “AGD”), a ﬁm
de discutir e deliberar sobre o aditamento à Escritura, e aos demais documentos da Emissão que se ﬁzerem necessários,
com o especial ﬁm de: (i) alterar o Prazo de Vigência e a Data de Vencimento das Debêntures, de 23 de maio de 2021
para 23 de maio de 2022 e, consequentemente, a cláusula 3.15.1.1 da Escritura, (ii) alterar a previsão de Amortização
Extraordinária Obrigatória prevista na cláusula 3.16.1 da Escritura para que esta seja realizada de acordo com a seguinte ordem de alocação, observado o disposto na cláusula 3.19, a ser alterada, (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures
até que o Saldo do Valor Nominal Unitário represente 2% (dois por cento) do Valor Nominal Unitário, conforme atualizado monetariamente; (b) após referido de amortização do Valor Nominal Unitário, o Valor Recebido das CCB será direcionado à composição de um fundo de reserva equivalente a 2% (dois por cento) do Valor Nominal Unitário, conforme
atualizado monetariamente (“Fundo de Reserva”); (c) após a composição do Fundo de Reserva, o Valor Recebido das
CCB será direcionado como Prêmio de Reembolso; (iii) alterar a previsão de pagamento de Prêmio de Reembolso, alterando consequentemente a cláusula 3.17.1 da Escritura; (iv) inclusão da previsão de Resgate Antecipado Total das Debêntures, caso seja encontrado um comprador para a totalidade das CCB vinculadas às Debêntures, fornecendo quitação integral da Emissão independentemente do efetivo pagamento de seu Valor Nominal Unitário ou de Prêmio de
Reembolso e, consequentemente, alterar a cláusula 3.19 da Escritura; e (v) alterar a pactuação sobre a dação das CCB
em Pagamento, prevista na cláusula 3.20 da Escritura. Informações Gerais: Os Debenturistas poderão se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com reconhecimento de ﬁrma, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado. Com o objetivo de dar celeridade ao processo, o instrumento de mandato com poderes para representação na referida assembleia poderá, a exclusivo critério do Debenturista, ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia.
Sem prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos Debenturistas deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 30 de abril de 2021. Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

Bari Securitizadora S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.003633591
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da Série 52ª da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A.
(Nova Denominação da Barigui Securitizadora S.A.)
Bari Securitizadora S.A. (nova denominação da Barigui Securitizadora S.A.), na qualidade de Securitizadora dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“CRI”) da Série 52ª da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A., nova denominação da Barigui Securitizadora S.A. (“Emissora”),
nos termos da cláusula 13ª do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Série 52ª da
1ª Emissão da Emissora (“TS”) firmado em 24 de fevereiro de 2017, entre a Emissora e a Pentágono S.A.. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), considerando que até o presente momento os titulares dos CRI não posicionaram a Emissora a respeito
das providências a serem tomadas diante da ocorrência das hipóteses de Recompra Compulsória não automática conforme lhes foi
direcionado, a Emissora convoca os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”),
a realizar-se, em primeira convocação, no dia 24/05/2021, às 15:00h, de modo exclusivamente digital, inclusive para fins de voto,
através da plataforma eletrônica Google Meet, de conexão via internet nos termos da Instrução CVM nº 625 datada de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (I) pela decretação ou não, da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários 5, observado
o disposto na cláusula 6.1.1. (a) e (g) do Quinto Contrato de Cessão, diante dos seguintes eventos: (I.I) inadimplemento pecuniário previsto
nas cláusulas 10.5.1 e 11.4 do TS, tendo em vista o não pagamento: (a) da quarta e quinta parcelas de Remuneração dos serviços de Agente
Fiduciário e Agente Custodiante, que somam, nesta data, o montante total, na data de publicação deste Edital, de R$ 42.222,12 (quarenta e
dois mil duzentos e vinte e dois reais e doze centavos) (“Remuneração Pentágono”), conforme notificações enviadas pelo Agente Fiduciário
em 22/04/2020 e em 15/04/2021; (b) das parcelas da taxa de administração referente ao período de abril/2017 à abril/2021, devida à
Emissora, o qual nesta data soma o valor bruto, na data de publicação deste Edital, de R$ 64.754,26 (sessenta e quatro mil setecentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) (“Remuneração Emissora”); (I.II) de hipótese de vencimento antecipado do Compromisso
de Compra e Venda conforme disposto na cláusula 5.1. “(e)” do referido instrumento, ante a publicação do Fato Relevante divulgado pela
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568/0001-95
(“Administradora”) noticiando a liquidação e encerramento do fundo de investimento Cedente da Emissão, CIDADE NOVA FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.862.591/0001-83 (“Cedente”); (II) pelo aporte de recursos pelos
Titulares dos CRI para o pagamento da Remuneração Pentágono e da Remuneração Emissora, além do valor de R$ 10.507,94 (dez mil
quinhentos e sete reais e noventa e quatro centavos) para o reembolso das despesas já realizadas pela Emissora para fins de auditoria do
Patrimônio Separado referente aos exercícios de 2019 e 2020, conforme comprovantes que serão apresentados no dia da realização da
AGT; (III) pela criação de um Fundo de Despesas para fazer frente às despesas indicadas na cláusula 14.1 do TS, inclusive as referente aos
custos recorrentes devidos ao Agente Fiduciário e à Emissora, além dos custos de auditoria do Patrimônio Separado do exercício de 2021
em diante, bem como a realização de aporte de recursos, pelos Titulares dos CRI, referido fundo; e (IV) autorizar a Emissora, em conjunto
ao Agente Fiduciário, a celebrar todos os documentos que se façam necessários à efetivação do aprovado nos termos da Ordem do Dia.
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o significado que lhes é conferido no TS, salvo se conceituado de
forma diversa no presente Edital, que poderá ser consultado na página da Emissora na rede mundial de computadores: www.bariguisec.com.br,
acessar “Emissões”, procurar na coluna “Série” a Série 52, acessar “Maiores Informações”, “Documentos”. A Emissora esclarece que optou
pela realização desta AGT de forma não presencial em decorrência das recomendações da Organização Mundial da Saúde e orientações
de isolamento social do Governo e Município do Estado de São Paulo por conta da expansão da COVID-19. A AGT será realizada
exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Google Meet, inclusive para fins de voto que serão aceitos somente se proferidos na
assembleia, conforme artigo 3º, inciso II da ICVM 625, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por
correio eletrônico para pos-emissão@bariguisec.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação,
preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas da AGT, sendo aceito até o horário de início da AGT, conforme ICVM 625. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular
dos CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com firma reconhecida, abono bancário ou
assinatura eletrônica, ou; (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular dos CRI; e b) demais participantes
- cópia digitalizada do Estatuto Social ou Contrato Social ou documento equivalente, conforme aplicável, acompanhado de documento
societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal;
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou; (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular dos CRI. São Paulo, 30 de abril de 2021.
Bari Securitizadora S.A. Evaldo Leandro Perussolo - Diretor de Relações com Investidores.
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Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
C.N.P.J 24.495.246/0001-40
Edital de Convocação
COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM vem através desta pela
sua representante legal, abaixo assinado, convocar os Cooperados para Assembléia
Geral Ordinaria (AGO) que se realizara no dia 19/02/2021, em sua sede, em primeira
chamada as 15:00Hs em segunda chamada as 15:30 Hs para a seguinte Pauta. 1º)
Prestação de Contas e Relatório do Conselho Fiscal do Período 01/01/2020 a 31/12/
2020. 2º)-Destinação das Sobras e Perdas. São Paulo, 09 de Fevereiro de 2.021
Elineia Gomes de Jesus – Presidente - C.P.F 216.349.658-92

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 22ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da Série Única
22ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A., com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São
Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir,
em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 19 de maio de 2021 às
14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme
cláusula 21.4 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 28 de outubro de 2020,
conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar conhecimento
acerca (i) do status de registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças
(“Alienação Fiduciária de Imóveis”), relacionados aos Imóveis garantias, objetos das matrículas de nº 12.138, nº 8.725
e nº 453, (“Imóveis”) junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Salto/SP; (ii) da não apresentação, pela Devedora, do
arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, dos Atos de Aprovação, conforme previsto no CDCA
e no Termo de Securitização, quais sejam: (1) ARS da Devedora realizada em 28 de outubro de 2020; (2) Re-ratiﬁcação da
Reunião de Sócios da Devedora realizada em 25 de novembro de 2020 e (3) Alteração do Contrato Social da Devedora;
e (iii) da não apresentação, até esta data, das demonstrações ﬁnanceiras auditadas da Devedora referente ao exercício
encerrado em 31/12/2020. Em razão do pedido apresentado pela Devedora à Securitizadora em 19 de abril de 2021, bem
como pelo exposto acima, aprovar: (i) a concessão de um prazo de mais 120 (cento e vinte) dias, contados da realização
da Assembleia, para conclusão do registro da Alienação Fiduciária de Imóveis supracitada; (ii) Em razão da pandemia e
do não funcionamento da JUCESP em diversos períodos, conceder um prazo adicional de 60 (sessenta) dias a contar da
realização desta assembleia, para que a Devedora apresente os referidos documentos devidamente arquivados na JUCESP;
e (iii) Aprovar a concessão de mais 30 (trinta) dias contados de 30 de abril de 2021, para que a Devedora apresente
a Emissora e ao Agente Fiduciário as informações ﬁnanceiras pendentes de apresentação, para que seja veriﬁcado o
atendimento dos Índices Financeiros na forma prevista no item xxxviii da cláusula 12.6 do CDCA; b) Autorizar o Agente
Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se
façam necessários para implementação das deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos
Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.
br A Assembleia será instalada em primeira convocação mediante a presença de Titulares dos CRA que representem, no
mínimo, a maioria absoluta dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 21.5 do Termo de Securitização. O Quórum
para deliberação das matérias previstas na ordem do dia será de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em
Circulação, conforme cláusula 14.8 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá
de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem
possibilidade de participação de forma presencial, com a possibilidade de envio de Manifestação de Voto previamente,
por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço
eletrônico da Emissora para gestão@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário
para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo
ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais; O titular do CRA (“Titular de CRA”) poderá optar por exercer o seu
direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto
a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da
realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação
de voto à distância em sua página eletrônica (https://www.isecbrasil.com.br) e através do seu material de apoio a ser
disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá (i) estar devidamente
preenchida e assinada pelo Titular de CRA ou por seu representante legal, de forma eletrônica ou não, e se for de forma
eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil,
(ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRA ser pessoa jurídica, ser enviada
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes;
Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 29 de abril de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SYSTEMCRED - SOLUÇÕES EM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.629.140/0001-84, situada
a Alameda Santos, 745 - 9º andar - Conjunto 91 - Cerqueira César, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com CEP nº
01419-001, CONVOCA os empregados abaixo relacionados, que lhe prestaram serviço por intermédio das Cooperativas:
CCCOOP Cooperativa de Trabalho dos Proﬁssionais de Crédito e Cobrança ou GLOBALCOOP Cooperativa de Captação e
Desenvolvimento Humano para Prestação de Serviços no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, a comparecerem
à empresa no endereço acima discriminado, munidos de documentos comprobatórios do vinculo (CTPS, PIS/PASEP) para regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS junto à Caixa Econômica Federal. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário comercial, no setor de Recursos Humanos. Relação de empregados: Priscila Wirffmann de Souza; Stefan Passarinho Molina; Adriana Leite Soares; Adriana Lopes dos Santos; Adriana Melo
Barbosa; Adriana Restuccia de Luna; Adriana Rosa Silva; Adriana Santana Brandão; Adriana Souza Lima Costa; Agnaldo Tadeu Meireles; Alam Moura Feitosa; Alessandra Aparecida Toledo; Alessandra de Paula Granja; Alessandra de Siusa Arrudas;
Alessandra Katia Silva; Alessandra Xavier de Lima; Alessandra da Costa Santos; Alexandre Alves Garcia; Aline Cassia Ferreira;
Aline da Silva Almeida; Aline da Silva Almeida Souza; Aline Fernandes de Freitas; Aline França Lana; Aline Rocha Silva; Aline
Valéria Martins; Amanda de Brito Silva; Ana Carolina Miller; Ana Cristina Barbosa; Ana Paula Barbosa; Ana Paula Cardoso;
Ana Paulo Costa Leite; Ana Paula Oliveira Pereira; Ana Paula Paulino; Andrea Garcia; Andrea Magalhães da Silva; Andrea
Rosa de Almeida; Andreia de Almeida Oliveira; Andreia Santos Caires; Andreia Sousa Flores da Cunha; Andreia Trinette Oliveira; Andressa Ferreira Sales; Andressa Romanini Dadario; Angélica Marques; Antonia Aparecida Correa; Antonia Aparecida
da Silva; Antonio Carlos Martins Rocha; Antonio Cícero Soares dos Santos; Aparecida dos Santos Sanches; Ariani Gessica de
Souza; Armando Nogueira da Silva; Artur Fernando Maliska; Barbara Aparecida Santos Diniz; Bernadete M. Alves; Bruna
Gabrielle Gloretes de Favari Angott; Bruna Rodrigues Martins; Bruno Cesar de Almeida; Brunoda Silva Santana; Cacilda Barone; Camila Conceição dos Santos; Camila Rodrigues da Silva, Carla Gomes de Almeida; Caroline Jesus Gonçalves; Cassia
Barbosa Dias; Cassia Cristina Gomes Meireles; Celia Maria Carvalho; Cibelle Loureiro da Silva; Cintia Frazão de Almeida;
Cintia Valeria; Cirleia Nicolau Brejola; Claudete Aparecida Malagueta; Claudia Chagas da Silva; Claudia Miguel; Cristiane da
Silva Cavalcante; Cristiane de Moraes Coelho; Cristiane Lopes Pereira Lima; Cristiane Santos; Cristiane Valentin Maioli; Cristina Moraes de Souza; Cristina Silva Bastos; Daiana Ramos Mangueira; Daiane Melissa Cardoso; Daiane Nakibar Pereira;
Dandara Thais Igancio;
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(8525(9(673(d$6($&(66Ï5,26(,5(/,0(&13-$85(/,2)$5,$0$&+$'2),/+25*
&3)H('$$0$'(85*&3)TXHOKHVIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR
&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH%$1&2'2%5$6,/6$YLVDQGRDRUHFHELPHQWRGDTXDQWLDGH5UHSUHVHQWDGDSHOR
&2175$72'($%(5785$'(&5e',72%%*,52(035(6$)/(;1YLQFXODGDjDJrQFLDFRQWDFRUUHQWH
QDVVLQDGDHPFXMDVSDUFHODVYHQFHUDPDSDUWLUGH(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHPOXJDULQFHUWR
HQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH
GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHPUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRVUpXVVHUmR
FRQVLGHUDGRVUHYHLVFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH
(',7$/ '( ,17,0$d2 ± &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  3DJDPHQWR ([HTXHQWH )XQGDomR 6mR 3DXOR ([HFXWDGR 9LYLDQ 0DULD %DUURVR
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$75,&,$3(56,&$123,5(6QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 9,9,$10$5,$%$55262%UDVLOHLUD&3)TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWD
GHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGHVHQWHQoDPRYLGDSRU)XQGDomR6mR3DXOR(QFRQWUDQGRVHDH[HFXWDGDHPOXJDULQFHUWR
HQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]R
GH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5 0DU
  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH 
DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH
3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLV
SDUDTXHDH[HFXWDGDLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR
DRVGHDEULOGHH
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH )XQGDomR GH 5RWDULDQRV GH 6mR 3DXOR
([HFXWDGR -DLUR $OH[DQGUH GD &UX] (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D /XFLDQH&ULVWLQD6LOYD7DYDUHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R -$,52$/(;$1'5('$&58=%UDVLOHLUR
&3)  TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU )XQGDomR GH
5RWDULDQRVGH6mR3DXORPDQWHQHGRUDGDV)DFXOGDGHV,QWHJUDGDV5LR%UDQFRFRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYR
FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWR
VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH
PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW 
GR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUD
RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR HSXEOLFDGR QD IRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV 5HTXHUHQWH )XQGDomR $UQDOGR 9LHLUD GH &DUYDOKR 5HTXHULGR 0DULDQD &DUYDOKR
6RXWR (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUORV (GXDUGR 6DQWRV
3RQWHV GH 0LUDQGD QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  0$5,$1$ &$59$/+2 62872 %UDVLOHLUD 6ROWHLUD 5*
 &3)  FRP HQGHUHoR j $YHQLGD <HUYDQW .LVVDMLNLDQ  9LOD &RQVWDQFD &(3 
 6mR 3DXOR  63 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH )XQGDomR $UQDOGR
9LHLUD GH &DUYDOKR DOHJDQGR HP VtQWHVH REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR
&RQWUDWR GH 3UHVWDo}HV GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV SDUD R FXUVR GH SyVJUDGXDomR HP ILVLRWHUDSLD FDUGLRUUHVSLUDWyULD
HPHWDEyOLFD(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUD
RVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWH
HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD0HOLVVD%HUWROXFFL-Xt]DGH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D )RJmR GH 0LQDV 5HVWDXUDQWH /WGD 0( &13 H6LOYLDGH2OLYHLUD%DOORWLQ &3) TXH&RQGRPtQLRGR(GLItFLR6DLQW-DPHV5HVLGHQFH
6HUYLFH OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR
&RQWUDWR GH /RFDomR GDV iUHDV UHVHUYDGDV j LQVWDODomR H IXQFLRQDPHQWR GH UHVWDXUDQWH MXQWR DR FRQGRPtQLR RUD DXWRU
(VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R
FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR
UHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XP
SRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUH$ DVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWH
GH5H5H% 8PSUpGLRUHVLGHQFLDOVREQFRPIUHQWHSDUDD5XD/LD0DULDHVHXUHVSHFWLYRWHUUHQR
FRPSRVWR GR ORWH  GD TXDGUD  GD 9LOD /RW\  JOHED  ,WDQKDpP63 REMHWR GD PDWUtFXOD Q  SHUDQWH R &5, GH
,WDQKDpP63 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR
IHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGH
H
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(',7$/'(,17,0$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD
(VSpFLHVGH&RQWUDWRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR(OLFH5HJLQD0DUWLQV(',7$/'(,17,0$d2
35$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HOLSH3R\DUHV0LUDQGDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R  (/,&( 5(*,1$ 0$57,16 5*  &3)  FRP HQGHUHoR j 58$ ',2*2 -$&20( 
DSWR(9,/$129$&21&(,d2&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH&XPSULPHQWR
GH VHQWHQoD SRU SDUWH GH )XQGDomR 6mR 3DXOR 1R FXUVR GD H[HFXomR SURFHGHXVH j SHQKRUD VREUH D TXDQWLD
EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD
SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GRV TXDLV
SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0021807-72.2020.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior,
Juiz de Direito da 43ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a X6 Industria e
Comércio de Confecções Ltda EPP CNPJ: 11.599.316/0001-68 (na pessoa de seu representante legal), que
Colégio Santa Teresa Ltda EPP CNPJ: 09.483.594/0001-03 ajuizouAção Monitória, sendo julgada procedente
e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 28.037,30 (Abril/2020), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2021.
03 e 04/05

)2526 5(*,21$,6 ,7$48(5$  9$5$ &Ë9(/ (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR
GH6mR3DXOR'U D 6XHOL-XDUH]$ORQVRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$12(/0(66,$6'$6,/9$%UDVLOHLUR
(PSUHViULR &3)  FRP HQGHUHoR j 5XD *XLKL 6KLJXHWD  %DLUUR &RO{QLD &(3  6mR
3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH+6%&),1$1&( %5$6,/
6$  %$1&2 08/7,3/2 REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH
&UpGLWR%DQFiULR)LQDQFLDPHQWRGH9HtFXORQ(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR
YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHU
VH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  5  H 5
 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR
IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026714-95.2019.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).ANTONIO
MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KARINA MARIA DE LIMA, Brasileira,
RG 60875865-6, CPF 084.503.804-48, com endereço à Rua Floriano Peixoto, 288, Centro, CEP 56250-000,
Trindade - PE, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de S.i. Educação
Moderna Ltda Me, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 10.699,40 (Novembro/2019), referente
ao inadimplemento de 02 contratos de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes em 28 de
fevereiro de 2018. Estando a requerida em lugar ignorado, 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 27 de abril de 2021.
03 e 04/05

(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526(;3(','2126$8726'(,17(5',d2'(/XL])HOLSH&DUGRVR
6LOYHLUD 1HWWR &DVDERQD 5(48(5,'$ 325 0DUFLDO %DUUHWR &DVDERQD ( &ODULVVD &DUGRVR 6LOYHLUD 1HWWR &DVDERQD
352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR
&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5,&$5'2&81+$'(3$8/$QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXH
R SUHVHQWH HGLWDO YLUHP RX GHOH FRQKHFLPHQWR WLYHUHP TXH SRU VHQWHQoD SURIHULGD HP  IRL GHFUHWDGD D
,17(5',d2 /XL] )HOLSH &DUGRVR 6LOYHLUD 1HWWR &DVDERQD EUDVLOHLUR VROWHLUR HVWXGDQWH 5*  &3)
 FRP HQGHUHoR j 5XD -HVXtQR $UUXGD  DSWR  ,WDLP %LEL &(3  6mR 3DXOR  63
QDVFLGR HP  ILOKR GH 0DUFLDO %DUUHWR &DVDERQD H &ODULVVD &DUGRVR 6LOYHLUD 1HWWR &DVDERQD SRUWDGRU GH
UHWDUGR PHQWDO OHYH &,')   H WUDQVWRUQR JOREDO GR GHVHQYROYLPHQWR &,')   DIHWDQGR WRGRV RV DWRV
GD YLGD FLYLO UHODFLRQDGRV DRV GLUHLWRV GH QDWXUH]D SDWULPRQLDO H QHJRFLDO QRPHDQGROKH FXUDGRUHV 0DUFLDO %DUUHWR
&DVDERQD DGYRJDGR 5*  &3)  QDVFLGR HP  FRP HQGHUHoR QD 5XD
-HVXtQR$UUXGDDSWR,WDLP%LEL&(36mR3DXOR63HH&ODULVVD&DUGRVR6LOYHLUD1HWWR&DVDERQD
EUDVLOHLUD GLYRUFLDGD )XQFLRQiULD 3~EOLFD &LYLO 5*  &3)  FRP HQGHUHoR j 5XD 3HGURVR
$OYHUHQJD$SW,WDLP%LEL&(36mR3DXOR632SUHVHQWHHGLWDOVHUiSXEOLFDGRSRUWUrVYH]HVFRP
LQWHUYDOR GH GH] GLDV H DIL[DGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR  63 DRV
GHDEULOGH

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004503-91.2020.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ ROBERTO AR TACHO
ALTENFELDER SILVA, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, RG 17.907.650-4, CPF 114.862.57801, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Ensino Colégio Amorim
Ltda. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.998,45, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021.
03 e 04/05

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102384023845-7
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 WILLIS
ROBERT O BANKS, Nº 549, APARTAMENTO 93, NO 9º ANDAR E ESPAÇO
ESTACIONAMENTO SOB Nº 20 DE TAMANHO GRANDE, LOCALIZADO NO BOLSÃO
DE ESTACIONAMENTO 2, EDIFÍCIO BUENOS AIRES, BLOCO C, RESIDENCIAL
AMERICA, 31º SUBDISTRITO PIRITUBA,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):
MARCELO RIBEIRO MARTIN, BRASILEIRO, INSPETOR DE SEGURO, RG:
18.651.419-0, CPF: 103.656.498-30, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a)
estiver.
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, 30 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
SED: 10347/2018
30/04, 01/05 e 04/05/2021
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Jornal O DIA SP

Devanlay Ventures do Brasil Comércio, Importação, Exportação e Participações Ltda.

CNPJ nº 08.229.030/0001-86
Demonstrações Financeiras para os exercícios ﬁndos em 31/12/2020 e de 2019 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstração do Fluxo de Caixa
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
119.854
97.818 (Prejuízo) / Lucro antes do IR e da contribuição social
48.446
11.443 Empréstimos
88.230
45.725 Ajustes
1.449 Fornecedores
Depreciação
e
amortização
de arrendamento
4.987
5.675
77.131
64.100 Passivo
Salários e encargos sociais
6.927
6.112 Depreciação de direito de uso - CPC 06
104.158
89.896 Imposto de renda e contribuição social
2.485 Provisão de juros - CPC 06
1.454
301 Impostos e contribuições a recolher
6.018
5.296 Valor residual do ativo permanente baixado
1.311
1.120 Instrumentos financeiros derivativos
9.511
- Juros e variações monetárias sobre empréstimos
2.704
13.573 Provisões
10.394
8.900 Provisão para contingências
245.921 172.011 Provisão para perda de créditos esperadas
235.204 181.882
Provisão para obsolescência de estoque
Não
circulante
Não circulante
4.045
997 Provisão para ganho de hedge
Partes relacionadas
4.570
1.187 Provisão para contingências
10.192
10.924 Constituição de provisões diversas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.435
5.435 Passivo de arrendamento
14.237
11.921 Variações nos ativos e passivos
Imobilizado
9.415
8.499 Patrimônio líquido
Contas a receber
Intangível
4.430
5.250 Capital social
14.663
14.663 Estoques
Direito de uso
14.590
16.599 Lucros acumulados
(1.177)
20.257 Tributos a recuperar
38.440
36.970
13.486
34.920 Despesas antecipadas
Total do ativo
273.644 218.852 Total do passivo e patrimônio líquido
273.644 218.852 Outros ativos
Fornecedores
Demonstração do Resultado
Demonstração do Resultado Abrangente
Salários e encargos sociais
2020
2019
2020
2019 Tributos a pagar
Receita operacional líquida
226.881 241.597 Lucro / (prejuízo) líquido do exercício
(21.434)
3.632 Outros passivos
Custo dos produtos vendidos
(141.775) (134.994) Resultado abrangente do exercício
(21.434)
3.632 Caixa gerado pelas atividades operacionais
Lucro bruto
85.106 106.603
Juros pagos
Despesas com vendas
(62.551) (53.847)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Gerais e administrativas
(41.258) (36.938)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Capital
Lucros
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Outras receitas operacionais, líquidas
18
98
social acumulados
Total Aquisições (baixas) de bens intangíveis
(103.791) (90.687)
(Prejuízo) / lucro operacional antes do
Em 31 de dezembro de 2018
14.663
16.625 31.288 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(18.685)
15.916
resultado financeiro
3.632 3.632 Captação de empréstimos
Despesas financeiras
(50.403) (25.835) Lucro líquido do exercício
14.663
20.257 34.920 Amortização de empréstimos
Receitas financeiras
47.654
16.874 Em 31 de dezembro de 2019
Pagamento de principal de arrendamento
Despesas financeiras líquidas
(2.749)
(8.961) Prejuízo líquido do exercício
(21.434) (21.434)
mercantil CPC 06
(Prejuízo) / lucro antes do IR e da contribuição social (21.434)
6.955
Em 31 de dezembro de 2020
14.663
(1.177) 13.486 Caixa líquido proveniente atividades de financiamentos
Imposto de renda e contribuição social
Aumento (redução) líquido de caixa e
(6.018)
Corrente
equivalentes de caixa
A Diretoria
Diferido
2.695
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
André Luis dos Santos - CRC 1SP274861/O-2
(Prejuízo) / lucro líquido do exercício
(21.434)
3.632
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber
Estoques
Tributos a compensar
Despesas antecipadas
Outros ativos

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

2020

2019

(21.434)

6.955

3.142
5.884
574
7.186
3.048
776
1.717
10.960
1.494
13.347
(17.190)
(15.979)
(1.153)
(191)
6.994
42.505
815
(1.763)
4.415
31.800
(7.150)
24.650

2.952
5.597
1.313
247
6.435
396
1.557
(673)
751
5.010
30.540
(5.315)
(26.485)
(35)
(801)
(34.533)
2.713
2.207
(4.441)
20.883
(15.267)
(6.434)
(21.701)

(3.746) (4.310)
508 (3.898)
(3.238) (8.208)
55.000 57.000
(33.000) (15.462)
(6.409) (5.597)
15.591 35.941
37.003 6.032
11.443 5.411
48.446 11.443

Tec Vidro Indústria, Comércio e Serviços Técnicos S.A.
CNPJ nº 52.764.354/0001-06
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas, partes


EHQHÀFLiULDVH
Capital bônus de subsLucros Reserva Lucros a
Lucros
3 11.929.576 5.746.862
social crição em ações acumulados
legal distribuir
retidos
Total
4 10.064.678 6.719.324
5
878.001
897.544 Saldos em 31 de dezembro de 2017
400.000
12.030.824
- 12.430.824
6 11.967.773 10.042.792 Aumento capital
7
- /XFURGRH[HUFtFLR





 1.571.283
8 34.840.028 23.406.522 Distribuição de dividendos
(1.638.000)
- (1.638.000)
Não circulante
Participação empregados
(283.382)
(283.382)
Outros ativos
- Saldos em 31 de dezembro de 2018
400.000
11.680.726
- 12.080.726
Depósitos judiciais
- Aumento de capital conforme AGE de 31/12/2019,
,PRELOL]DGRHLQWDQJtYHOOtTXLGR
    UHIHUHQWHDDo}HVERQLÀFDGDVDRYDORU
4.011.089 4.118.190
de R$ 4,00 cada.
5.120.000
(5.120.000)
Total do ativo
38.851.117 27.524.712 $o}HVERQLÀFDGDVGHFRUUHQWHGHQRYDVDo}HVSDUD
Passivo e patrimônio líquido
capitalização proporcional aos acionistas conforme
Circulante
Artigo 169 Lei das S.As. Emissão de 1.280.000 ações
Fornecedores nacionais e estrangeiros
10 1.389.207 1.100.329
ordinárias no valor de R$ 4,00 cada, decorrentes da
Contas a pagar - outras
11 1.397.466 1.006.976
transformação de Ltda. para S.A.
5.120.000
- 5.120.000
Imposto de renda e contribuição social
/XFURGRH[HUFtFLR





 
a pagar
12 2.974.611 1.713.157 Distribuição de dividendos
(1.638.000)
- (1.638.000)
Impostos e contribuições a recolher
12 2.212.292 1.205.892 Juros sobre o capital próprio colocados a pagar em
Salários a pagar
13
31/12/2019 conforme AGE autorizativa realizada nesta data
(647.500)
(647.500)
Outras contas e provisões
13
733.556
376.755 Reserva legal calculada a 5% antes da distribuição de
8 8.707.133 5.403.109
outras reservas
(830.080) 830.080
Não circulante
Reserva lucros a distribuir
(4.689.920)
- 4.689.920
Outras contas
- Reserva - lucros retidos
- (11.081.603)
- 11.081.603
Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019
5.520.000
- 830.080 4.689.920 11.081.603 22.121.603
Capital social
5.520.000 5.520.000 /XFURGRH[HUFtFLR

 


 
Reserva legal
1.104.000
830.080 Distribuição de dividendos
(4.338.000)
- (4.338.000)
Reservas de lucros a distribuir
4.416.000 4.689.920 Reserva legal calculada a 5% antes da distribuição de
Reservas de lucros retidos
19.103.984 11.081.603
outras reservas
(273.920) 273.920
Lucros acumulados
- Reserva lucros a distribuir
273.920
- (273.920)
14 30.143.984 22.121.603 Reserva - lucros retidos
(8.022.381)
- 8.022.381
Total do passivo e patrimônio líquido
38.851.117 27.524.712 Saldos em 31 de dezembro de 2020
5.520.000
- 1.104.000 4.416.000 19.103.984 30.143.984
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
demonstrações contábeis.
Demonstrações do Resultado
Nota
2020
2019
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020
2019
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
   Fluxo de caixa das atividades operacionais:
1. Contexto Operacional: A Tec Vidro Industria, Comercio e Serviços Custo dos produtos e mercadorias
/XFURV 3UHMXt]R GRH[HUFtFLR
 
Técnicos S.A. (“Companhia”) foi fundada em 1983, inicialmente como Ltda. vendidas
16 (65.096.288) (54.068.472) Ajustes para reconciliar o lucro líquido do
e transformada em S.A. Atua na fabricação de acessórios para sistemas de Lucro bruto
25.421.481 16.215.694
exercício ao caixa proveniente das
montagem e funcionamento de instalações de vidros temperados. A Com- Despesas administrativas e comerciais
atividades operacionais
panhia tem por objeto social a industrialização e o comércio de caixilhos e Pessoal
18 (3.156.909) (3.691.038) Depreciação
723.012
(160.684)
SHUÀVGHDOXPtQLRH[WUXGDGRVUHIXVmRGHDOXPtQLRDQRGL]DomRGHULYDGRV Prestadores de serviços
19
(989.735) (991.365) Amortização
em geral, acessórios para vidros e a injeção de termoplásticos. 2. Caixa: Aluguel
- Baixas de ativo imobilizado
134.787
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancá- Depreciação e amortização
(71.252)
(115.476) Provisão para contingências
rios e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.
Despesas com vendas
(1.271.754)
(411.988)
13.218.179 7.045.694
2020
2019 Receitas (Despesas) não operacionais
288.667
211.354 Aumento/(Diminuição) nos ativos operacionais
Caixa
- 2XWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVOtTXLGDV
  
 Contas a receber - outras
19.543
(339.056)
Bancos
4.869.919
17.184 Resultado operacional antes do
Contas a receber
(3.345.353) (3.602.375)
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
   UHVXOWDGRÀQDQFHLUR
   Estoques
(1.924.982) (1.033.263)
11.929.576 5.746.862 5HFHLWDVÀQDQFHLUDV



Outros ativos
3.164
3. Contas a receber: As contas a receber são inicialmente reconhecidas 'HVSHVDVÀQDQFHLUDV

 

Depósitos judiciais
pelo valor da transação, representado por contas a receber de clientes, de- 5HVXOWDGRÀQDQFHLUROtTXLGR

 

(5.250.792) (4.971.530)
correntes da venda de produtos. Considerando que as contas a receber es- Lucro/(Prejuízo) antes do imposto
Aumento/(Diminuição) nos passivos operacionais
tão relacionadas com clientes com baixa inadimplência, nenhuma provisão de renda e da contribuição social
18.696.901 9.927.728
Fornecedores nacionais e estrangeiros
288.878
(477)
SDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDHFRQVWLWXtGDQRVUHJLVWURVFRQWiEHLV Imposto de renda e contribuição social
Contas a pagar - outras
390.490
967.146
da Empresa.
corrente
17 (6.336.521) (3.368.851)
1.261.454 1.229.052
2020
2019 Lucros/(Prejuízo) do exercício
12.360.380 6.558.877 Imposto de renda e contribuição social a pagar
1.006.401
417.600
Contas
Contas
Juros sobre o capital
647.500 Impostos e contribuições a recolher
(220.677)
a receber
Receitas a receber
Receitas Lucros/(Prejuízo) do exercício
12.360.380 7.206.377 Salários a pagar
Outras contas e provisões
356.802 (2.233.324)
Contas a receber
10.064.678 90.517.768 6.719.324 70.284.166
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
3.304.024
159.318
10.064.678 90.517.768 6.719.324 70.284.166
demonstrações contábeis.
Fluxo de caixa líquido das atividades
4. Adiantamentos e tributos a recuperar/compensar
Transfeoperacionais
11.271.411 2.233.482
2020
2019 Descrição da
Conta
2019 Adições
Baixas rências
2020 Fluxo de caixa de atividades de investimento:
Adiantamento a fornecedores
1.855
  
9HtFXORV

 
  $TXLVLo}HVGHLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
Adiantamento a empregados (adiantamento de
Fluxo de caixa líquido das atividades de
férias)
352.695
- Máquinas e
investimento
(750.697) (689.497)
Tributos a recuperar/compensar
523.452
897.544
equipamentos
10.317.093 503.382 721.914
- 10.098.561
878.001
897.544 Instalações
124.720 130.589
255.309 )OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
(4.338.000) (1.638.000)
5. Estoque
2020
2019 Ferramentas
40.732 18.852
2.097
57.488 Pagamento de dividendos
Juros sobre capital próprio
(647.500)
Matéria prima
2.980.885 2.680.826 ,QWDQJtYHOPDUFDV
Produtos acabados
5.047.158 2.291.034
e patentes
60.000 11.994
71.994 Participações empregados


Produtos em elaboração
2.300.182 3.703.626 Total dos ativos 13.872.516 750.697 1.767.559
- 12.855.653 $MXVWH,53-H&6//QR3DWULP{QLR/tTXLGR
Aumento de capital
- 5.120.000
Embalagens
25.553
37.373 (-) Depreciação
Fluxo de caixa líquido das atividades de
Produto semi acabado
1.157.099
850.668
acumulada  ÀQDQFLDPHQWR
  
0DWpULDSULPDÀOLDO


Móveis e
Aumento/(Redução) líquida em caixa e
(PEDODJHQVÀOLDO


 XWHQVtOLRV
 

 
3URGXWRVHPLDFDEDGRÀOLDO


equivalentes de caixa
6.182.714 4.378.485
(-) Depreciação
11.967.773 10.042.792
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGR
acumulada  H[HUFtFLR
 
6. Instrumentos
2020
2019
Equipamentos,
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRÀQDOGR
$WLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORFXVWR
tecnologia e
 H[HUFtFLR
 
amortizado
informática
483.296 62.273
545.569 Aumento/(Redução) líquida em caixa e
Caixa e equivalentes de caixa
11.929.576 5.746.862
equivalentes de caixa
6.182.714 4.378.485
Contas a receber
10.064.678 6.719.324 (-) Depreciação
acumulada Contas a receber - outras
878.001
897.544
As notas explicativas da Administração são parte integrante das

9HtFXORV





Estoques
11.967.773 10.042.792
demonstrações contábeis.
Outros ativos
- (-) Depreciação
10. Fornecedores
2020
2019
acumulada 34.840.028 23.406.522
Fornecedores nacionais
1.389.207 1.090.544
Máquinas
3DVVLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHOR
9.785
custo amortizado
equipamentos
7.708.266 583.935 686.459
- 7.605.742 Fornecedores estrangeiros
7tWXORVDSDJDU


Fornecedores nacionais e estrangeiros
1.389.207 1.204.211 (-) Depreciação
1.389.207 1.100.329
Contas a pagar - outras
1.397.466
903.094
acumulada As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo
Imposto de renda e contribuição social a pagar
2.974.611 1.713.157
Instalações
121.524
4.755
126.280
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o
Impostos e contribuições a recolher
2.212.292 1.205.892 (-) Depreciação
uso do método de taxa de juros efetiva. A conta de fornecedores estrangeiSalários a pagar
acumulada ros é atualizada pela variação cambial.
Outras contas e provisões
733.556
376.755
Ferramentas
2.801
4.279
7.080
11. Contas a pagar
2020
2019
8.707.133 5.403.109
Total da
26.132.895 18.003.413
Adiantamento de clientes
1.397.466
352.719
depreciação
9.754.326 723.011 1.632.773
- 8.844.564
9. Imobilizado
Juros sobre capital a pagar
550.375
Imobilizado e
Descrição da
Transfe)LQDQFLDPHQWRV WtWXORVDSDJDU 


intangível
líquido
4.118.190
27.686
134.786
4.011.089
Conta
2019 Adições
Baixas rências
2020
1.397.466 1.006.976
Terrenos
900.000
900.000 A depreciação é calculada com base no método linear para alocação de
Diretoria:
0yYHLVHXWHQVtOLRV 


  custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é estimada como
Nota

Balanços Patrimoniais
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Contas a receber - outras
Estoques
Outros ativos

Equipamentos de
tecnologia e
informática

660.459

85.550

2.663

-

743.346

VHJXH  0yYHLV H XWHQVtOLRV   DQRV  (TXLSDPHQWRV GH WHFQRORJLD H
LQIRUPiWLFD   DQRV  9HtFXORV   DQRV  0iTXLQDV H (TXLSDPHQWRV 
DQRV ,QVWDODo}HVDQRV )HUUDPHQWDVDQRV

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD (/$,1( )$5,$ (9$5,672 -Xt]D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD067:$VVHVVRULDH6HUYLoRVGH7XULVPR(LUHOL(33 &13-
 H:LOVRQ 5LYHUR &XHOODU &3)   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ OKHV DMXL]RX DomR
GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR
&RQILVVmR H 5HQHJRFLDomR GH GtYLGD Q  2SHUDomR  (VWDQGR RV
([HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPR
GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP   GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV
GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR
VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GDOHL6mR3DXORGHDEULOGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$75,&,$3(56,&$123,5(6
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5&263$8/2'(/,0$%UDVLOHLUR&3)+(/(1$6$%,12
'(/,0$&3)H:$/'(0$5$'$2'(/,0$&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomR
GH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH&KLPDUUmR(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDDOHJDQGRHPVtQWHVH
R DXWRUSHGH D WRWDO SURFHGrQFLD GD DomR UHVFLQGLQGR R FRQWUDWR GH ORFDomR FRP D GHFUHWDomR GR GHVSHMR GDV
UHTXHULGDV j GHVRFXSDUHP GR LPyYHO FRQGHQDQGRRV DLQGD DR SDJDPHQWR GRV DOXJXHUHV YHQFLGRV H TXH VH
YHQFHUHP GXUDQWH D OLGH QR YDORU GH 5  DFUHVFLGRV GH PXOWD GH  MXURV GH PRUD GH  DR PrV H
FRUUHomR PRQHWiULD DWp D GDWD GD HIHWLYD GHVRFXSDomR (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
GHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDV
TXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
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(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &OiXGLR 6DOYHWWL ' $QJHOR -XL]
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR$PDUR63 )D] 6DEHU D 0DULD =LOPD GH 6RXVD /HLWmR &3)
  TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ IRL MXOJDGD
SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R
SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H
H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R
SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH

(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD5$48(/0$&+$'2&$5/(,$/
'($1'5$'( -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D ,UPmRV 6DUDWDQL
&RPpUFLR GH $XWR 3HoDV /WGD  (33 &13-   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR
&RPXPDMXL]DGDSRU6XO$PpULFD&RPSDQKLDGH6HJXUR6D~GHIRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWR
GD TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   (VWDQGR D ([HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGH
SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D
SDUWH ([HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR
LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV
SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 6mR 3DXOR  GH DEULO GH
H

(',7$/'(HOHLOmRGREHPLPyYHODEDL[RGHVFULWRHSDUD,17,0$d2GDH[HFXWDGD&$$<(0%((035((1',0(1
726 ,02%,/,È5,26 /7'$ SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR LQVFULWD QR &31-0) VRE R Q  RV
FUHGRUHV FRP SHQKRUDV DYHUEDGDV 5RGROIR &DVDGHL GH 2OLYHLUD &3)  (OLVDQJHOD /RSHV &DVDGHL GH
2OLYHLUD &3) .iWLD6HQD5HERXoDV &3) HGHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQRVDXWRV
GR&8035,0(1723529,6Ð5,2'(6(17(1d$352&(662PRYLGDSRU-26e$8*8672
'255,*8(//2),/+2 &3)0)VRERQ H/$,6(0<6212 &3)0)VRERQ 2 $
00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH6LOYD
H6RX]DQDIRUPDGD/HLQRVWHUPRVGR$UWGR1&3&)$=6$%(5TXHOHYDUiDOHLOmRREHPDEDL[RGHVFULWR
DWUDYpVGRSRUWDOGHOHLO}HVRQOLQHGD$UJR1HWZRUN/HLO}HV ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU HPFRQGLo}HVTXHVHJXH
%(0 ± $SDUWDPHQWR Q  ORFDOL]DGR QR  6XEVROR  3DYLPHQWR ,QIHULRU GR (',),&,2 *,5$662/ ± ³%/2&2 ´
LQWHJUDQWHGRHPSUHHQGLPHQWRGHQRPLQDGR³)$0,/,$6$17$$5&+e/,$´VLWXDGRQD5XD6DQWD$UFKHOLDQH5XD
$PkQFLR3HGURGH2OLYHLUDQD9LOD0DUDFDQm6XEGLVWULWR±6DQWR$PDURFRPDiUHDSULYDWLYDGHPHDiUHD
UHDO FRPXP GH P QHVWD Mi LQFOXtGD D iUHD FRUUHVSRQGHQWH D  YDJD GH JDUDJHP SDUD YHtFXORV GH WDPDQKR
SHTXHQR ORFDOL]DGD QD JDUDJHP FROHWLYD GR FRQGRPtQLR SHUID]HQGR D iUHD WRWDO GH P FRUUHVSRQGHQGR j
IUDomR LGHDO GH  GR WHUUHQR FRQGRPLQLDO FRQWULEXLQWH Q         

HPiUHDPDLRUREMHWRGDPDWULFXOD
GR&5,63&RQVWDFRQIRUPH$YSHQKRUDQRVDXWRVDomRGHH[HFXomRPRYLGDSRU
5RGROIR &DVDGHL GH 2OLYHLUD &3)  H (OLVDQJHOD /RSHV &DVDGHL GH 2OLYHLUD &3)  HP
WUDPLWHQD9DUD&tYHOGH6DQWR$PDUR63FRQIRUPH$YSHQKRUDQRVDXWRVDomRGH
H[HFXomRPRYLGDSRU.iWLD6HQD5HERXoDV &3) HPWUDPLWHQD9DUD&tYHOGH6DQWR$PDUR63
HFRQIRUPH$YUHJLVWURGDSHQKRUDH[HTXHQGD$9$/,$d®25HP$JRVWR'e%,72(;(48(1'2
5 DWp  'e%,726 &21'20,1,$,6 5 DWp '$7$6 '26 /(,/¯(6  
OHLOmRTXHWHUiLQtFLRQRGLDGH0DLRGHjVKRUDVHQFHUUDQGRVHQRGLDGH0DLRGHjV
KRUDVHSDUDHYHQWXDOVHJXQGROHLOmRTXHVHJXLUVHiVHPLQWHUUXSomRHQFHUUDQGRQRGLDGH-XQKRGHjV
 KRUDV &21',d¯(6 '( 9(1'$ ± 6HUi FRQVLGHUDGR DUUHPDWDQWH DTXHOH TXH GHU ODQFH LJXDO RX PDLRU TXH D
DYDOLDomR OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDORXVXSHULRUDGRYDORUGDDYDOLDomR OHLOmR &DVRQmR
KDMD SURSRVWDV SDUD SDJDPHQWR j YLVWD VHUmR DGPLWLGDV SURSRVWDV HVFULWDV GH DUUHPDWDomR SDUFHODGD GHYHQGR DQWH
FHGHURLQLFLRGHFDGDOHLOmRQHFHVViULRVLQDOQmRLQIHULRUDGRYDORUGDSURSRVWDHRUHVWDQWHHPDWpPHVHV
PHGLDQWHFRUUHomRPHQVDOSHORtQGLFHGR(7-63SUHYDOHFHQGRDGHPDLRUYDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVDDSUHFLDomRSHOR
00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(172±2SUHoRGREHP
DUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGRDWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOGR%DQFRGR%UDVLO6$DWUDYpVGRVLWHZZZEEFRPEU
QR SUD]R GH DWp  KRUDV GD UHDOL]DomR GR OHLOmR (P DWp  KRUDV DSyV R HQFHUUDPHQWR GR /HLOmR FDGD DUUHPDWDQWH
UHFHEHUiXPHPDLOFRPLQVWUXo}HVSDUDGHSyVLWR $UW,9GR1&3& &20,66®2'2/(,/2(,52± FLQFRSRU
FHQWR  VREUH R YDORU GD DUUHPDWDomR QmR LQFOXVR QR YDORU GR DUUHPDWH  H GHYHUi VHU SDJD PHGLDQWH '2& 7(' RX
GHSyVLWRHPGLQKHLURQRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWRGROHLOmRQDFRQWDDVHULQIRUPDGDSHOR
/HLORHLUR2ILFLDO3+,//,3(6$1726,f,*8(=20(//$ $UW3DUÒQLFRGR1&3&H$UW3DUÒQLFRGR'HFUHWRQ
 'e%,726H2%5,*$d¯(6'2$55(0$7$17(±(YHQWXDLVGpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRV
DWpDGDWDGROHLOmRVHUmRSDJRVFRPRSURGXWRGDYHQGDPHGLDQWHDSUHVHQWDomRGHH[WUDWRSHORDUUHPDWDQWHDR00
-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 2VGpELWRVGHQDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmRRGLVSRVWRQRDUWLJR
LQFLVR9,GR&&RXVHMDVHUiH[WLQWRGHVGHTXHRFUHGRUWHQKDVLGRGHYLGDPHQWHQRWLILFDGRFLHQWLILFDGR2EHPVHUi
DOLHQDGRQRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXHVHHQFRQWUDVHQGRDYHULILFDomRGHGRFXPHQWDOGHJUDYDPHVFUHGRUHVH
GHiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWHTXHVHUiUHVSRQViYHOSHODHYHQWXDOUHJXODUL]DomRTXHVHIDoDQHFHVViULD
2VDWRVQHFHVViULRVSDUDDH[SHGLomRGHFDUWDGHDUUHPDWDomRUHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDV
VHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UW³FDSXW´HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomR
HGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD(PFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRWDOLQIRUPDomRVHUiHQFDPLQKDGD
DR00-Xt]RFRPSHWHQWHSDUDDDSOLFDomRGDVPHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV'Ó9,'$6((6&/$5(&,0(17263HVVRDOPHQWH
SHUDQWHR2ILFLRRQGHHVWLYHUWUDPLWDQGRDDomRRXDLQGDSHORWHOHIRQH  HHPDLOSKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU
3DUDSDUWLFLSDUDFHVVHZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU)LFDDH[HFXWDGD&$$<(0%((035((1',0(1726,02%,/,È5,
26 /7'$ H GHPDLV LQWHUHVVDGRV ,17,0$'26 GDV GHVLJQDo}HV VXSUD FDVR QmR VHMDP ORFDOL]DGRV SDUD D LQWLPDomR
SHVVRDORXQDSHVVRDGHVHXV$GYRJDGRV(YHQWXDOH[SHGLomRGHFDUWDGHDUUHPDWDomRVyRFRUUHUiDSyVRWUkQVLWRHP
-XOJDGR GD 6HQWHQoD 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO GH 

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em
AGE realizada no dia 14/05/21, em 1ª convocação às 11h e em 2ª às 11h30, na sede social da
Companhia, na R. Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) renúncia do Sr. Andrés Gutierrez Fernandez do cargo de membro do
Conselho de Administração; (ii) eleição do Sr. Alejandro Manuel Sanchez Zenteno como membro
do Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e
da Companhia. SP, 29/04/21. Alberto Alfredo Arellano García - Conselho de Administração.
A Administração da Vigor Alimentos S.A.
(01, 04 e 05/05/21)

Berg Steel S/A Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ .44.209.294/0001-31 - NIRE Nº 35.3.0002713-2
Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 29/03/2021, às 09 horas, na sede social. Convocação e Publicações: Convocação dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗dĂůŝƚŚĂĂŐŐŝŽŚŝĂƌŽƫ͕^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ͗ůŝĂŶĂZŝƚĂKƐŝƐZĞĐĐŚŝĂ͘Ordem
do Dia/Deliberações͗ƉƌŽǀĂƌĂŵ͗;ŝͿĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĨĂǀŽƌĄǀĞůĞŵŝƟĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĞŵϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ͕;//ͿĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĞƚĂŵďĠŵƌĂƟĮĐĂŵĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͘;/sͿĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĂŶƵĂůĂŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŝƌĞƚŽƌŝĂ͖;sͿŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƋƵĞĮĐĂƌĆŽŶŽĐĂƌŐŽĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂ'KĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽĂŶŽͬϮϬϮϮ͗ŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͖;ĂͿZŽŐĠƌŝŽůĞƐƐĂŶĚƌĞĚĞKůŝǀĞŝƌĂĂƐƚƌŽ͖;ďͿDĂƌĐŽƐ>ƵĐŝĂŶŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͖ŝŶĚŝĐĂĚŽ
ƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͖;ĐͿEĞůƐŽŶĚŽƐ^ĂŶƚŽƐŽŶŝƐĞƟŽƌĐŽǀŝĂ͕ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐŶĂŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞĨŽƌĂŵĞŵƉŽƐƐĂĚŽƐĞŵƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐdĞƌŵŽƐĚĞWŽƐƐĞ͘;s/ͿĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŶƵĂůƉĂƌĂĐĂĚĂ
ŵĞŵďƌŽĞĨĞƟǀŽ͘EĂĚĂŵĂŝƐ͘ Jucesp ŶǑϭϱϱ͘ϵϭϳͬϮϭʹϯĞŵϬϵͬϬϰͬϮϬϮϭ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Cyrela Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 07.749.562/0001-81 - NIRE 35.220.339.847
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 06.04.2021, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações
aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 7.100.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos
do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 7.100.000 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das
quotas canceladas a título de capital excessivo. 2. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 82.510.321,00 para R$
75.410.321,00. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 06.04.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por seus procuradores Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

FIP BKO I HOLDING S.A. - NIRE 35.300.483.146 - CNPJ 21.967.778/0001-44
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 29.04.2021
Data, Hora, Local: 29.04.2021, às 10hs., na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Luciana Martins Guedes Improta; Secretário - Kleiton dos Santos
Martins. Deliberações Aprovadas: (i) A redução do capital social, por ser considerado excessivo de R$
1.600.000,00, passando de R$ 40.617.552,00 para R$ 39.017.552,00, sem o cancelamento de ações, havendo ajuste ao seu valor nominal; (ii) O pagamento de R$1.250.000,00 aos acionistas, e a destinação de R$350.000,00 para
pagamento de despesas. A redução somente será efetivada após o prazo para oposição de credores. Não haverá incidência de correção sobre o valor a ser creditado; (iii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de
R$39.017.552,00, dividido em 43.007.552 ações, com valor nominal de R$0,90722560 cada uma.”. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 29.04.2021. Acionistas: Fundo de Investimento em Participações BKO I Gestora: BREI - Brazilian Real Estate Investments Ltda. Por: Vitor Guimarães Bidetti, Luciana Martins Guedes Improta
Weag Construtora Ltda.
CNPJ/ME nº 00.970.329/0001-85 - NIRE 35213386827
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
O Sócio Sr. Waill Esteves de Oliveira Junior, no uso das atribuições que lhe confere o Contrato Social, convoca os sócios da WEAG Construtora Ltda.,
através do presente edital, para a Reunião de Sócios a ser realizada no dia 10/05/2021, às 10hs em 1ª chamada, e às 10h30min, em 2ª chamada, nos
termos do artigo 1.074, caput, da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”),na sede da Sociedade, localizada na Rua Barão de Teffe, nº 160, Sala 910, Bairro Jardim
Ana Maria, na Cidade Jundiaí/SP, CEP 13208-760, que terá como ordem do dia: i) deliberar sobre a despesa processual, decorrente do Cumprimento de
Sentença, em trâmite na 1ª Vara do Foro de Campo Limpo Paulista, em processo de nº 0002587-77.2019.8.26.0115; ii) deliberar sobre o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; iii) apreciação e validação dos valores de Ativo e
Passivo; iv) deliberar sobre a remuneração dos administradores; e v) deliberar sobre venda dos direitos relativos ao imóvel objeto do processo de usucapião
0000635-32.2015.8.26.0106; vi) deliberar sobre responsabilidade da assistência técnica da controlada Concept Caieiras SPE Ltda.; e vii) outros assuntos
de interesse da sociedade. Waill Esteves de Oliveira
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)LFDPFRQYRFDGRVWRGRVRVVyFLRVGH6tWLR6mR-RVp6RFLHGDGH6LPSOHV/WGDSDUDXPDDVVHPEOHLDJHUDOGHVyFLRVDVH
UHDOL]DUQRGLDGHPDLRGHjVKGHIRUPDWHOHSUHVHQFLDOSRUPHLRGROLQNKWWSVPHHWJRRJOHFRPGPD
LNDMPUGSDUDWUDWDUGDVHJXLQWH25'(0'2',$D H[SRVLomRHDSURYDomRGDYHUVmRILQDOGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
L  $GLWDPHQWR DR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQWUDWR 5HJXODGRU GH 'LUHLWRV H 2EULJDo}HV 5HODWLYRV D ,PSODQWDomR GH
/RWHDPHQWR9HQGDGRV5HVSHFWLYRV/RWHV5HFHELPHQWRGH9DORUHV3DUWLOKDH2XWUDV$YHQoDV)LUPDGRHP
LL ,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQWUDWRGH$OLHQDomR)LGXFLiULDHP*DUDQWLDH2XWUDV$YHQoDV LLL $FRUGRGH4XRWLVWDV
-DUGLPGDV3DOPDV6&/WGDFXMRVWH[WRVIRUDPSUHYLDPHQWHGLVSRQLELOL]DGRVSDUDDQiOLVHGRVVyFLRVD DXWRUL]DomR
H[SUHVVDGRVVyFLRVSDUDTXHDGLUHWRULDGR6tWLR6mR-RVp6RFLHGDGH6LPSOHV/WGDDVVLQHRVUHIHULGRVFRQWUDWRVFRPD
,QGHSHQGrQFLD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGDSRUVHWUDWDUGHQHJyFLRMXUtGLFRHQYROYHQGRDOLHQDomRILGXFLiULD
GDiUHDGHWHUUDVGHSURSULHGDGHGDVRFLHGDGHUHODWLYRDRGRORWHDPHQWR-DUGLPGDV3DOPDVHP)UDQFRGD5RFKD63
HD DXWRUL]DomRH[SUHVVDGRVVyFLRVSDUDTXHDGLUHWRULDGDVRFLHGDGHDVVLQHHYHQWXDLVDMXVWHVRXDOWHUDo}HVQRV
FRQWUDWRV GLVFULPLQDGRV QD DOtQHD ³D´ LQGHSHQGHQWHPHQWH GH QRYD DVVHPEOHLD GHVGH TXH WDLV DOWHUDo}HV PDQWHQKDP
RHVFRSRRULJLQDOGRVUHIHULGRVFRQWUDWRVSDUDTXHDWLQMDPVXDILQDOLGDGH1DVHTXrQFLDGHOLEHUDomRGRVVyFLRVVREUH
RVWySLFRVH[SRVWRVSDUDGLVFXVVmRHYRWDomRE RXWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVVHGDVRFLHGDGH6mR3DXORGHDEULOGH
 6tWLR 6mR -RVp 6RFLHGDGH 6LPSOHV /WGD -RmR (UQHVWR )LJXHLUHGR ² 'LUHWRU $ULVWHX =DQXQFLR ² 'LUHWRU

Cooperativa Tiquatira de Trabalho e Produção e Comercialização dos
Recicláveis Sólidos, Coleta Seletiva e Prestação de Serviços em Geral
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os Cooperados da Cooperativa Tiquatira de
Trabalho e Produção e Comercialização dos Recicláveis Sólidos, Coleta Seletiva
e Prestação de Serviços em Geral a participarem da Assembléia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 01/01/2020(Quarta Feira), nesta capital sito a Rua. Kampala nº
200 – Fundos- Cep: 03704-015- Jd. America da Penha - Capital- SP em 1º Primeira
chamada ás 15:00Hs, Segunda Chamada as 16:00 Hs e a Terceira Chamada as 17:00
Hs deliberar a seguinte Pauta: 1º)-Eleição e Posse do Conselho de Administração (01/
01/2020 a 31/12/2023); 2º)- Alteração do Endereço da Sede (Rua. Kampala nº 200Fundos- Cep. 03704-015- Jd. America da Penha- São Paulo- SP para a Rua. Capitão
Eneas dos Santos Pinto Nº 174- Cep. 08151-050 – Vila Conceição- São Paulo- São
Paulo. 3º)- Reforma do Estatuto Social ( Capitulo I Art. 1º Aliena “A”-). São Paulo, 10
de Dezembro de 2.019. Andrea da Cruz Pereira - Presidente - C.P.F 175.981.728-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária– 2021
Nos termos do artigo 36 do Estatuto Social ficam os Senhores Associados da
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM RESERVA COLONIAL, convocados para
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, no dia 13
de maio de 2021 (quinta-feira), ás 19:00hs (dezenove horas), nas dependências da
Sede Social da Associação (casa sede) localizada na Rodovia Comendador Guilherme
Mamprin, s/nº, em Valinhos-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA: -Exame , debates e votação sobre as seguintes propostas: 1.Construção de
duas quadras de areia destinadas ao “beach tennis “; 2.Construção de uma cancha de
bocha . Observação importante- Não será proposto rateio extra para execução destas
obras. Se não houver quórum em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia
Geral extraordinária em segunda convocação, às 19:30hs, com qualquer número de
associados presentes, de conformidade com o artigo 42 do Estatuto Social. Lembramos:
a) Serão respeitadas as recomendações da OMS e do Governo em relação ao
distanciamento de dois (2) metros entre as pessoas presentes; b) O uso de máscara
durante a assembleia será obrigatório; c) Associado inadimplente não poderá votar.
b) Os Associados representados por procurador deverão apresentar procuração contendo
poderes específicos e com reconhecimento da autenticidade da assinatura do
outorgante. Valinhos, 29 de abril de 2021
FERNANDO APARECIDO BONAZZI - DIRETOR PRESIDENTE
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,2'(628=$3,0(17$QDIRUPD
GD /HL HWF )D] 6DEHU D .LORPHWUDJHP &RPpUFLR GH 3QHXV /WGD &13-   TXH R PDQGDGR
PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU &RPHUFLDO GH 3QHXV 5RPD /WGD FRQYHUWHXVH HP
PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH  
(VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV
HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR
R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
à usucapião administrativo, prenotado sob nº 810.507 em 30 de dezembro de 2020 a
requerimento de NELSON BALDI, brasileiro, vendedor, RG nº 4.713.787-3-SSP/SP,
CPF nº 569.798.198-87, e sua mulher RAQUEL VEIGA BALDI, brasileira, comerciante,
RG nº 16.118.185-5-SSP/SP, CPF nº 048.360.988-90, casados pelo regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua
Antonio Guarmerino nº 68, apartamento nº 64, bloco 3, e Maria Bárbara de Araújo Veiga,
brasileira, divorciada, aposent ada, RG nº 6.372.151-X-SSP/SP, CPF nº 000.632.27860, residente e domiciliada na Rua Antonio Guarmerino nº 68, apartamento nº 64, bloco
3, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que os autores acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15
e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre: a) o apartamento
nº 64-C, que se localizará no 6º pavimento do bloco 3, com a área total de 84,484104m 2,
sendo 51,250000m2 a área real de uso privativo 33,234104m2, a área real de uso
comum, com origem na matricula nº 54.838 e, b) espaço de estacionamento nº 93,
localizado no bolsão 11, com a área real total de 10,904871m2, sendo 9,900000m 2, a
área privativa e 1,004871m2, a área real de uso comum, com origem na matrícula nº
54.839, ambos do Conjunto Residencial Jardim Celeste VII situado na Rua Antonio
Guarmerino nº 68, na Saúde – 21º Subdistrito, de propriedade de Nei Farinazzo Borges
e sua mulher Sandra Ataide Cota Farinazzo Borges; Soelita Oliveira Santos Borges,
Azarias Borges de Sá e Irene Farinazzo, alegando e comprovando posse mansa e
pacifica há 22 anos e 3 meses, sem oposição e ininterrupta. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15
(quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da
CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
16/04 e 02/05
Paulo, 15 de abril de 2021.
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&20,66®2'2/(,/2(,52 FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH H
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UHTXHULGD RX jTXHOH TXH GHU FDXVD DR FDQFHODPHQWR 'e%,726 H 2%5,*$d¯(6 '2 $55(0$7$17(  (YHQWXDLV
GpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRVDWpDGDWDGROHLOmRVHUmRSDJRVFRPRSURGXWRGDYHQGDPHGLDQWH
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UHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UW³FDSXW´
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 1, 2 E 3 DE MAIO DE 2021

Jornal O DIA SP

STEFF Participações S.A.
Balanço Patrimonial
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Bancos conta movimento
Contas a receber
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Adiantamento a funcionário
Despesas antecipadas
Não circulante
Investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

CNPJ nº 23.700.409/0001-16
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 30/09/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
2020
2019
Balanço Patrimonial
2020
2019
32.864 25.670 Passivo/Circulante
461
490
1 Fornecedores
174
142
3.546
1.733 Impostos e taxas a recolher
15
18
538
539 Salários e férias a pagar
30
32
52
51 IR e CS
3
28.712 23.327 Adiantamento de clientes
2
(4) Empréstimos e financiamentos
180
272
16
24 Outras contas a pagar e provisões
57
25
91.111 91.289 Não circulante/Patrimônio líquido
123.515 116.470
90.706 90.716 Capital social
99.500 99.500
24.015 16.970
370
547 Lucros acumulados
35
26 Total do passivo e patrimônio líquido
123.976 116.960
123.976 116.960
Braulio Henrique Piccoli Steffanelo - Diretor

Demonstrações do Resultado
Receita operacional líquida
Outras (despesas) receitas operacionais: Pessoal
Comercial
Despesas administrativas e gerais
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes das receitas (despesas) financeira
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
Resultado não operacional
Lucro antes do IR e CSLL
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

2020
23
6.169
4
790
6.985
63
(7)
56
32
7.073
(28)
7.045

2019
7.141
(2)
7.139
51
(10)
41
7.180
(10)
7.171

Danilla Nitopi de Macedo - Contadora - CRC SP320419/O-3

Balanço Patrimonial/ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado Líquido
Intangível
Total do Ativo

2020
8.819,37
8.819,37
1.902.633,99
1.902.633,99
7.353.281,75
4.749.292,91
20.000,00
14..034.028,02

Demonstrações Financeiras - Encerrado em 31.12.2020 e 2019
Balanço Patrimonial/PASSIVO
2020
2019
Circulante
935.450,00
Não Circulante
12.000,00
12.000,00
Exigível a Longo Prazo
12.000,00
Cessão de Direito de Uso
12.000,00
12.000,00
Patrimônio Líquido
13.086.578,02 11.470.276,78
Capital Social
25.915,00
25.915,00
Reserva Legal
5.183,00
5.183,00
Reservas de Lucros
13.055.480,02 11.439.178,78
Total do Passivo
14.034.028,02 11.482.276,78

2019
4.415,40
4.415,40
1.902.633,99
1.902.633,99
4.788.702,39
4.766.525,00
20.000,00
11.482.276,78

Não Circulante
Valores a Receber
Depositos Judiciais e Fiscais
Total do Ativo

Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Demonstrações de Resultados
2020
2019 Balanço Patrimonial: Passivo
2020
2019
Circulante
2020
Obrigações ﬁscais
473,81 (Despesas) receitas
21.632,41
18.872,81 Impostos
e Taxas a pagar
2.814,93
1.483,95 Administrativas e gerais
(40.248,94)
5,92
5,92 Diversas Contas a Pagar
- Contingências - líquidas
(5,92)
(5,92)
2.814,93
1.957,76 Financeiras - líquidas
(673,85)
9.450,92
9.450,92 Não Circulante
Impostos e taxas
(3.799,77)
Mútuos da empresa controladora
16.383.036,93 16.323.036,93 Prejuizo do Exercício
(44.722,56)
430,86
Provisão para Contingências
2.134.000,00 2.134.000,00
31.514,19
28.323,73
18.517.036,93 18.457.036,93 IR e Contribuição Social Corrente
Prejuizo Líquido do Exercício
(44.722,56)
Patrimônio líquido
Capital social
13.163.099,56 13.163.099,56
Eric Pierre Paul Schmitt
realizado atualizado
13.163.099,56 13.163.099,56
Diretor
216.791,72
203.847,57 Capital
Prejuízos Acumulados
(31.434.645,51) (31.389.922,95)
Heber Mikio Nakagawa
216.791,72
203.847,57
(18.271.545,95) (18.226.823,39)
Contador - CRC 1SP 226852/O-4
248.305,91
232.171,30 Total do Passivo
248.305,91
232.171,30

2019
(39.095,15)
(1.023,26)
(1.129,15)
(41.247,56)
(41.247,56)

Polimold Industrial S/A
Balanços patrimoniais
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Con

Demonstração do Resultado
2020
2019
Despesas Gerais
(103.669,10)
(109.272,30)
Despesas Tributárias
(18.415,88)
(17.224,20)
Despesas Financeiras
(1.056,14)
(958,10)
Resultado com Equivalência
3.571.442,36
3.460.446,35
Lucro do Exercício
3.448.301,24
3.332.991,75
Marcelo Prócopio Grisi - Administrador
João Carlos Roque - TC CRC - 1SP 122.775/O-2
A íntegra das demonstrações ﬁnanceiras encontram-se
à disposição dos acionistas na sede social.

BHPS Participações S.A.

FOSFANIL S.A. “Em Liquidação” - CNPJ:CNPJ: 33.179.474/0001-00
Balanço Patrimonial: Ativo
Circulante
Caixa e Bancos
Contas a Receber de Clientes
Provisão para Devedores Duvidosos
Impostos a recuperar
Outras Contas a Receber
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RTGM Participações e Empreendimentos S/A - CNPJ nº 07.895.944/0001-13

CNPJ nº 44.106.466/0001-41
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2020 2019
57.090 45.104
4.742 3.553

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Bancos
Aplicações financeiras
Tributos a Recuperar
Estoques de Imoveis

CNPJ - 22.800.278/0001-86
Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020
2019
2020
PASSIVO
843.308,56
606.457,46
Passivo Circulante
Fornecedores
2.841,49
6.371,44
Obrigações Tributárias
467,07
86,02
Outras Obrigações
840.000,00
600.000,00
–
–
Passivo não Circulante
68.100.046,83 68.929.003,09
Patrimônio Líquido
Capital Social
8.188.500,00 8.640.498,00
Reservas de Capital
41.562.500,00 41.562.500,00
18.349.046,83 18.726.005,09
Lucros/(Prejuízos) Acumulados
68.943.355,39 69.535.460,55
Total Passivo

2019
2020
1.977.338,63 2.427.311,59
1.001,00
1.011,00
333.162,60
782.601,96
6.305,88
6.829,48
1.636.869,15 1.636.869,15

Ativo não Circulante
Creditos partes Relacionadas
Participação Societária
Total Ativo

66.966.016,76 67.108.148,96
1.965.999,69 2.925.749,69
65.000.017,07 64.182.399,27
68.943.355,39 69.535.460,55

Demonstração de Resultado do Exercício
Despesas Operacionais: Despesas Administrativas
Resultado Operacional Liquido
Resultado Financeiro: Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Receita (Despesa) Financeiras liquidas

Outras Receitas/Despesas Operacionais
Resultados de Participação Societárias

2020
(51.190,93)
(51.190,93)
4.761,05
(2.303,57)
2.457,48

1.716.263,44
1.716.263,44
1.667.529,99
(2.094,73)
1.665.435,26

Resultado antes dos Impostos
Imposto de Renda / Contrib. Social
Resultado do Periodo (Lucros / (Prejuizo)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reservas de Capital Lucros (Prejuízos) acumulados
Saldos em 31/12/2019
8.188.500,00
41.562.500,00
18.349.046,83
Integralização de Capital
451.998,00
–
–
Distribuição de lucros/Dividendos
–
–
(1.288.477,00)
–
–
1.665.435,26
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
8.640.498,00
41.562.500,00
18.726.005,09
Saldos em 31/12/2020
Braulio Henrique P. Steffanelo – Diretor-Presidente
Cassia Regina P. Stefanello – Diretora

Total
68.100.046,83
451.998,00
(1.288.477,00)
1.665.435,26
68.929.003,09

Demonstração de Fluxo de Caixa
2020
Atividades Operacionais:
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período
1.665.435,26
Despesas (Receitas) que não afetam as Disponibilidades:
(1.716.263,44)
Equivalencia Patrimonial
(1.716.263,44)
Redução (Aumento) nas Contas do Ativo: Impostos a Recuperar 523,60
523,60
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo: Fornecedores
3.529,95
Tributos e Contribuições Sociais
(381,05)
Outras Contas a Pagar
(240.000,00)
(236.851,10)
(287.155,68)
Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais
(99.873,93)
Atividades de Investimento: Aquisição de Investimentos
(99.873,93)
Utilização de Caixa nas Atividades de Investimento
Atividades de Financiamento: Aportes de Capital
(451.998,00)
Dividendos
1.288.477,00
836.479,00
Geração de Caixa nas Atividades Financeiras
Aumento em Disponibilidades:
449.449,39
Disponibilidades: No Início do Período
334.163,60
783.612,99
No Fim do Período
449.449,39
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa
449.449,39
Leonidio da Silva Brandão – Contador – CRC - 1SP292389/O-4
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CRPS Participações S.A.
Balanço Patrimonial
2019
2020
Ativo Circulante
8.904.903,38 7.426.210,96
Caixa e Bancos
1.001,31
1.011,31
Aplicações financeiras
9.005,10 3.893.909,61
Tributos a Recuperar
723,46
869,77
Emprestimos a receber
1.637,93
–
Outros Créditos
7.566.765,56 1.828.913,90
1.325.770,02 1.701.506,37
Estoques de Imoveis
Ativo não Circulante
67.241.752,49 66.387.131,07
Creditos partes Relacionadas
1.915.999,69 2.435.999,69
Participação Societária
65.325.752,80 63.951.131,38
76.146.655,87 73.813.342,03
Total Ativo
Passivo Circulante
22.843,03
3.237,61
Fornecedores
2.841,50
3.049,44
Obrigações Tributárias
1,53
188,17
20.000,00
–
Outras Obrigações
151.843,01
151.843,01
Passivo não Circulante
Partes Relacionadas ( AFACs)
151.843,01
151.843,01
75.971.969,83 73.658.261,41
Patrimônio Líquido
Capital Social
9.117.802,00 9.117.802,00
Reservas de Capital
41.938.236,35 41.938.236,35
24.915.931,48 22.602.223,06
Lucros/(Prejuizos) Acumulados
76.146.655,87 73.813.342,03
Total Passivo e Partimônio Líquido
Braulio Henrique P. Steffanelo – Diretor-Presidente
Cassia Regina P. Stefanello – Diretora

C.N.P.J. 22.800.281/0001-08
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capita Social Reservas de Capital Lucros (Prejuízos) acumulados
Total
9.117.802,00
41.938.236,35
24.915.931,48 75.971.969,83
Saldos em 31/12/2019
Distribuição de lucros/Dividendos
–
–
(3.968.893,01) (3.968.893,01)
–
–
1.655.184,59 1.655.184,59
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
9.117.802,00
41.938.236,35
22.602.223,06 73.658.261,41
Saldos em 31/12/2020
2020 Redução (Aumento) nas Contas do Ativo: Clientes
Demonstração de Resultado do Exercício
(1.637,93)
Despesas Operacionais: Despesas Administrativas
(46.021,04) Estoque Imóveis
375.736,35
(169,84) Impostos a Recuperar
Outros Impostos e Taxas
146,31
(46.190,88) Empréstimos a Receber
Resultado Operacional Líquido
(5.737.851,66)
Resultado Financeiro: Receitas Financeiras
6.220,09
(5.363.606,93)
(2.839,43)
Despesas Financeiras
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo: Fornecedores
207,94
3.380,66
Receita ( Despesa ) Financeiras líquidas
Tributos e Contribuições Sociais
186,64
Outras Receitas/Despesas Operacionais
(20.000,00)
1.698.648,95 Outras Contas a Pagar
Resultados de Participação Societárias
19.605,42
1.698.648,95
(2.029.378,81)
Resultado antes dos Impostos
1.655.838,73 Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais
1.945.400,31
(654,14) Atividades de Investimento: Aquisição de Investimentos
Imposto de Renda / Contribuição Social
1.945.400,31
1.655.184,59 Utilização de Caixa nas Atividades de Investimento
Resultado do Período (Lucros / (Prejuízo)
3.968.893,01
Atividades de Financiamento: Dividendos
Demonstração de Fluxo de Caixa
3.968.893,01
Atividades Operacionais:
2020 Geração de Caixa nas Atividades Financeiras
3.884.914,51
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período
1.655.184,59 Aumento em Disponibilidades:
Disponibilidades: No Início do Período
10.006,41
Despesas (Receitas) que não afetam as Disponibilidades:
3.894.920,92
No
Fim
do
Período
1.698.648,95
Equivalência Patrimonial
3.884.914,51
1.698.648,95
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa
3.884.914,51
Leonidio da Silva Brandão – Contador – CRC - 1SP292389/O-4
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WP TRANCOSO HOLDCO S.A.
CNPJ 31.036.580/0001-09
Demonstrações Financeiras Individuais 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos Resultados
Passivo
Nota
2020
2019
Nota
2020
2019
119.629 125.099 Despesas Operacionais
Nota
2020
2019 Circulante
Ativo
(600)
(99)
9
6
10
93 Serviços de terceiros
1.326
2.004 Fornecedores
Circulante
(600)
(99)
7
2
6
Caixa e equivalente de caixa
4
1.325
2.004 Obrigações tributárias
Resultado operacional antes da participação
Obrigações
por
aquisição
de
investimento
5
119.617
125.000
Tributos a recuperar
1
(600)
(99)
- societária e resultado financeiro
297.100 305.698 Não Circulante
Não Circulante
178.797 182.603 Resultado de participação societária
Investimentos
5 297.100 305.698 Patrimônio liquido
844
8 182.701 182.701 Equivalência patrimonial
298.426 307.702 Capital social
Total do ativo
(1.592)
(3.904)
(98) Perda na realocação societária da investida 5
Prejuízos acumulados
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Amortização
de
intangíveis
5.1
(2.467)
298.426 307.702
Total do passivo
Capital Prejuízos
Resultado operacional antes do
Nota Social acumulados Total meio do resultado a cada data de reporte, com as variações reconhecidas resultado financeiro
(3.215)
(99)
1
1 diretamente no resultado do período em que incorrem. Por fim, são baixa- Resultado financeiro
Saldo em 31/12/2018
Aumento de capital em 17/12/2019 8 182.700
- 182.700 dos conforme recebimento (fluxo ou venda) dos direitos ou quitação das Receitas financeiras
10
5.393
8
(98)
(98) obrigações. Os passivos financeiros estão classificados como “passivos fiPrejuízo líquido do exercício
5.2 e
182.701
(98)182.603 nanceiros ao custo amortizado” e são mensurados subsequentemente com Despesas financeiras
Saldos em 31/12/2019
(5.384)
(7)
10
(3.806) (3.806) base na atualização pelo método da taxa efetiva de juros. Um ativo financeiPrejuízo líquido do exercício
9
1
182.701
(3.904)178.797 ro é baixado quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo ex- Resultado líquido dos exercícios
Saldos em 31/12/2020
(3.806)
(98)
piram, ou quando os direitos contratuais de recebimento dos seus fluxos de
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Notas explicativas às demonstrações financeiras
caixa contratuais são transferidos em uma transação na qual substancial2020
2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(3.806)
(98)
1. Informações Gerais: A WP Trancoso Holdco S.A. é uma sociedade por mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são Resultado líquido dos exercícios
ações de capital fechado (“Companhia”), constituída em 12 de julho de transferidos, ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substan- Outros resultados abrangentes
2018, com sede em São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277 cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e Resultado abrangente total dos exercícios
(3.806)
(98)
também
não
retém
o
controle
sobre
o
ativo
financeiro.
Um
passivo
financei– 9º andar, Jardim Paulistano, Município de São Paulo – SP. A Companhia
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
ro
é
baixado
quando
sua
obrigação
contratual
é
retirada,
cancelada
ou
extem por objetivo o investimento em outras sociedades, brasileiras ou não,
2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
pira.
3.7.
Hierarquia
do
valor
justo
Ao
mensurar
o
valor
justo
de
um
ativo
como acionista ou quotista. Durante o exercício de 2019, a Companhia adResultado líquido dos exercícios
(3.806)
(98)
quiriu 44,98% de participação da Superlógica Tecnologias S.A. (“Coligada” ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto Ajustes ao lucro:
ou “Superlógica”), sociedade por ações de capital fechado que tem por ob- quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em Perda na participação societária
1.592
jetivo, diretamente ou mediante a participação em outras sociedades, o de- uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de Equivalência patrimonial
(844)
senvolvimento e oferecimento de sistemas informatizados de gestão para avaliação da seguinte forma: Nível 1: preços cotados (não ajustados) em Amortização do intangível
2.467
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os
administradores de condomínios, imobiliárias, escolas e negócios que efe(591)
(98)
preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou Resultado líquido ajustado
tuam cobrança de assinaturas e pagamentos recorrentes, conta digital para
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). Nível Variações dos ativos e passivos
recebimento e pagamentos com o boleto e cartão de crédito com atuação
(84)
93
3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados obser- Variação de fornecedores
em todo território nacional. 2. Resumo das principais políticas contábeis:
(4)
6
váveis de mercado (inputs não observáveis). 3.8. Distribuição de lucros - Variação de impostos e contribuições a recolher
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons(88)
99
A política de reconhecimento de distribuição de lucros está em conformida- Variações líquidas de ativos e passivos
trações financeiras estão definidas abaixo. 2.1. Bases de elaboração e
de com o CPC 24 e ICPC 08, que determinam que as distribuições propos- Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades
apresentação - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
(679)
1
operacionais
tas que estejam fundamentadas em obrigações estatutárias devem ser resendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bragistradas no passivo circulante. O Estatuto Social da Companhia estabelece Fluxo de caixa das atividades de investimentos
sil, que compreendem os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronun- (180.698)
que a partir do lucro líquido apurado será destinado o correspondente a 5% Aquisição de investimentos
ciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabipara constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Caixa líquido (utilizado) nas atividades
lidade (CFC). Não há operação descontinuada, com isso a demonstração
- (180.698)
Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo de investimentos
de resultado refere-se somente às operações continuadas. Exceto quanto
menos 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
ao resultado do exercício, a Companhia não possui outros resultados abran- 182.700
das Sociedades por Ações. O saldo remanescente, depois de atendidas as Integralização de capital
gentes. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo
disposições legais, terá a destinação determinada em Assembleia Geral, Caixa líquido gerado nas atividades de
histórico, exceto quando indicado de outra forma, conforme descrito nas
- 182.700
observada a legislação aplicável. 3.9. Demonstração dos Fluxos de Caixa financiamentos
práticas contábeis a seguir. O custo histórico é baseado no valor das contra(679) 2.003
(“DFC”) - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo Caixa líquido gerado/(utilizado)
prestações pagas em troca de ativos. As demonstrações financeiras foram método indireto e está apresentada de acordo com o pronunciamento con- Redução no caixa e equivalentes de caixa
(679)
aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Companhia tábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3.10. Novas nor- Caixa e equivalentes de caixa no início dos
em 19 de abril de 2021. 2.2. Moeda funcional e de apresentação - As de- mas, alterações e interpretações de normas - Os novos pronunciamentos exercícios
2.004
1
monstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais, a moe- emitidos pelo IASB serão revisados pelo CPC e quando da emissão das Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios 1.325 2.004
da do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda específicas normas serão avaliados pela Companhia e suas subsidiárias.
funcional”). 2.3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signi- Não existem, até a data de emissão dessas demonstrações financeiras, ou- lizar”) a pagar em até um ano a partir da Data do Fechamento. Consideranficativas - A preparação das demonstrações financeiras requer que a Admi- tras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, do que os investidores da Companhia possuem capital comprometido para
nistração faça julgamentos, utilizando estimativas e premissas baseadas na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no o valor total da obrigação assumida no Acordo de Investimento, na época do
em fatores objetivos e subjetivos e em opinião de assessores jurídicos, para patrimônio líquido divulgado pela Companhia. 4. Caixa e equivalentes de vencimento do saldo a pagar a Companhia convocará uma Assembleia Gedeterminação dos valores adequados para registro de determinadas transa- caixa: As aplicações financeiras são usadas na atividade diária da Compa- ral Extraordinária para aprovação e realização de aumento de capital com
ções que afetam ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais nhia e referem-se a aplicações em Certificados de Depósitos Bancários de aporte no montante suficiente para a liquidação do saldo a pagar. Ainda na
dessas transações podem divergir dessas estimativas. Esses julgamentos, curto prazo, com liquidez imediata, remunerados de acordo com a variação Data do Fechamento foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações,
estimativas e premissas são revisados ao menos anualmente e eventuais do DI. Essa posição apresenta risco insignificante de mudança de valor, e o por meio do qual a Companhia adquiriu 35.483 ações preferenciais, nomiajustes são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas. valor justo destas aplicações está classificado como Nível 2 na hierarquia nativas e sem valor nominal (“Ações Preferenciais”), simultaneamente conJulgamentos, estimativas e premissas considerados críticos estão relacio- do valor justo. As aplicações em CDBs, por serem indexadas a uma varia- vertidas em Ações Ordinárias. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia
nados à determinação da necessidade de provisões, inclusive a provisão ção do DI e apresentarem liquidez imediata, tem o seu valor justo equivalen- detinha 15.292.153 Ações Ordinárias, representando 45,89% de participação no patrimônio líquido da Superlógica. As demonstrações financeiras da
para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas, quando necessário. a) Redução dos te ao seu valor de custo atualizado.
valores recuperáveis dos ativos - Se a Administração da Companhia identi2020
2019 Superlógica, referentes a 31 de dezembro de 2020 foram disponibilizadas à
ficar que houve evidências de perdas não recuperáveis no valor contábil lí- Caixa e bancos
1
1 Companhia juntamente com o relatório dos auditores independentes emitiquido dos investimentos ou que ocorreram eventos ou alterações nas cir- Aplicações financeiras
1.324
2.003 do em 24 de março de 2021, sem ressalvas.
2020
cunstâncias que indicassem que o valor contábil pode não ser recuperável,
1.325
2.004
Total de ações emitidas pela Superlógica
33.321.158
a Companhia procede ao teste de recuperabilidade dos ativos. Quando tais
5. Investimento: Em 09 de dezembro de 2019, a Companhia celebrou o
15.292.153
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recupe- Acordo de Investimento e Outras Avenças (“Acordo de Investimento”) para Ações detidas pela Companhia
45,89%
rável é constituída provisão ajustando o valor contábil líquido ao valor recu- aquisição de 15.256.670 ações de emissão da Superlógica, todas ordiná- Percentual de participação na Superlógica
Patrimônio
líquido
da
Superlógica
219.234
perável. Para fins de análise do valor recuperável, os ativos são agrupados rias, nominativas e sem valor nominal (“Ações Ordinárias”), sendo
297.100
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 12.205.335 ações primárias e 3.051.335 ações secundárias. O valor da Investimentos em 31/12/2020
100.605
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC), conforme premis- aquisição foi de R$ 305.698, sendo que R$ 180.698 foram pagos em 20 de Participação no patrimônio líquido da Superlógica
28.290
sas definidas pelo Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor dezembro de 2019 (“Data do Fechamento”) e R$ 125.000 (“Valor a Integra- Mais-valia
Ágio (goodwill)
168.205
Recuperável de Ativos. 3. Principais práticas contábeis: 3.1. Apuração
do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com 5.1. Movimentação do Investimento no exercício
o regime contábil de competência. 3.2. Reconhecimento de receita - DeviOutros movi- Resultado de
do à natureza de suas atividades, as principais receitas reconhecidas pela
Saldo em
Ajuste a valor mentos no PL
Saldo em
Equivalência
Companhia referem-se ao reconhecimento de equivalência patrimonial adVida Útil
31/12/2019 Amortizações
presente (b) da investida (a)
31/12/2020
Patrimonial
vindos de seus investimentos em outras sociedades, assim como as recei- Investimento
101.354
(1.592)
844
100.605
tas financeiras geradas pela aplicação de seus excedentes de caixa. Recei- Mais-Valia Clientes
12 anos
29.605
(2.467)
27.139
ta de equivalência patrimonial - São reconhecidas na proporcionalidade dos Mais-Valia Software
Indefinida
1.151
1.151
investimentos mantidos nas sociedades investidas, e tendo por base os re- Ágio (Goodwill)
173.588
(5.383)
168.205
sultados gerados por cada uma delas durante o exercício. Eventualmente,
305.698
(2.467)
(5.383)
(1.592)
844
297.100
nas situações em que as investidas apresentarem prejuízo, os valores dos
investimentos são ajustados pelas perdas em investimentos na proporção (a) Conforme Assembleia Geral Extraordinária da Superlógica realizada em nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando um
dos investimentos mantidos nas sociedades investidas. Receita financeira 13 de abril de 2020, a Superlógica pagou R$ 7.990 pelo resgate de 680.000 aumento de R$ 182.700, totalmente integralizado na mesma data. Em 31 de
Auferidas sobre as aplicações financeiras dos excedentes de caixa, reco- ações de sua emissão, todas preferenciais, nominativas e sem valor nomi- dezembro de 2019 o capital social, é de R$ 182.701, totalmente subscrito e
nhecidas à medida que são auferidas, em decorrência do tempo. 3.3. Im- nal, de classe A, detidas pelo acionista Exponencial Lógica FIPM. Com isso, integralizado, dividido em 182.700.100 ações ordinárias, nominativas e sem
posto de renda e contribuição social corrente e diferido - São apurados a Superlógica teve seu total de ações reduzido de 34.001.158 para valor nominal. 8.2. Dividendos - Considerando as demonstrações financeicom base no regime de lucro real observando-se as alíquotas de 15% 33.321.158 e Companhia teve sua participação na Superlógica alterada de ras apresentadas em 2020, não houve distribuição de dividendos.
acrescidas de 10% sobre a base de cálculo que exceder R$20 mensais e a 44,98% para 45,89%. Tal resgate gerou um resultado negativo de R$ 1.592. 9. Despesas operacionais
2020 2019
contribuição social é calculada à alíquota de 9%. Impostos diferidos ativos e (b) A avaliação para alocação do preço de compra foi conduzida em 2020, e Serviços contábeis
(69)
(11)
passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se foi identificado o efeito do ajuste a valor presente da parcela a pagar referen- Serviços jurídicos
(401)
(89)
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas te às obrigações por aquisição de investimento. Esse ajuste foi reconhecido Serviços consultoria
(104)
alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, em 2020, representando um ajuste entre saldos do balanço patrimonial, Serviços gerais e administrativos
(26)
ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. Os reduzindo o valor de obrigações por aquisição de investimento com a res- Total
(600) (100)
impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o pectiva redução no saldo de investimentos (atribuível ao ágio da aquisição) 10. Resultado financeiro
2020 2019
direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal cor- no montante de R$5.383.
Receita aplicação financeira
10
8
rente e quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela 5.2. Contas a pagar por aquisição de investimento
Despesas bancárias
(1)
(7)
2020 2019
mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende liquidar o valor líquido
Despesas de juros
(5.383)
125.000 125.000
dos seus ativos e passivos fiscais correntes. 3.4. Caixa e equivalentes de Saldo inicial
Ajuste a valor presente de modificação nos termos
(5.383)
caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e Ajuste contra ágio - desconto ajuste a valor presente
5.383
contratuais de outras obrigações a pagar (nota 5.2)
5.383
aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou Despesa de juros apropriada
9
(1)
Total
consideradas de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhe- Ajuste a valor presente - extensão do prazo
(5.383)
- 11. Demandas judiciais: Não há registro de demandas judiciais ou extrajucido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de de pagamento (a)
119.617 125.000 diciais contra a Companhia. 12. Imposto de renda e contribuição social
valor; são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos Saldo final em 31 de dezembro
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mer- (a) Em 18 de dezembro de 2020 foi aprovada em Assembleia Geral Extraor- sobre o lucro líquido: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia
cado ou de realização. 3.5. Investimentos - Os investimentos são registra- dinária, a alteração do prazo de pagamento do Valor a Integralizar, de modo possuía prejuízos fiscais para fins de IRPJ e base negativa da CSLL, passídos nas demonstrações financeiras inicialmente pelo valor de custo e ajus- que passou de um para até dois anos a contar da Data do Fechamento. veis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições estabetados pelo método da equivalência patrimonial para fins de reconhecimento Sendo assim, foi feita a avaliação referente à modificação deste instrumento lecidas pela legislação vigente, sem prazo de prescrição. 13. Outros evenda participação da Companhia nos lucros e/ou prejuízos apresentados pe- financeiro, face à alteração da expectativa de ocorrência do seu fluxo de tos: Declarada em março de 2020, a pandemia causada pelos surtos de
las sociedades investidas. 3.6. Instrumentos financeiros - Um ativo finan- caixa. A variação no valor presente foi inferior a 10%, portanto, o saldo con- COVID-19 impactou significativamente a economia local e mundial. Ainda
ceiro ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acresci- tábil deste passivo financeiro foi descontado a valor presente pela taxa de assim, tanto a Companhia quanto a Superlógica não tiveram impactos reledo dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição juros efetiva original, gerando o efeito positivo no resultado de 2020, no vantes nos seus negócios que pudessem alterar significativamente as estiou emissão, a não ser que sejam classificados em categoria que requeira montante de R$ 5.383. 6. Fornecedores: Os saldos de fornecedores se mativas e informações apresentadas nas suas demonstrações financeiras,
mensuração subsequente a valor justo no resultado, quando tais custos são referem a serviços de assessoria contábil e jurídica a pagar. 7. Obrigações e não vislumbram riscos à continuidade de seus negócios.
reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Os ativos finan- tributárias: Referem-se a retenções na fonte de prestadores de serviços,
CONTADORA RESPONSÁVEL
ceiros são mantidos para a gestão diária dos fluxos de caixa, e portanto, são cujo recolhimento cabe à Companhia tomadora em atendimento à legislamantidos em um modelo de negócio para liquidação e realização diária, e ção em vigor. 8. Patrimônio líquido: 8.1. Capital social - Em 17 de dezemEliana Militão da Silva
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portanto, estão classificados na categoria “ativos financeiros a valor justo bro de 2019, foi aprovado o aumento do capital da Companhia, mediante a
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pelo resultado”, sendo subsequentemente mensurados ao valor justo por emissão de 182.700.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

A Diretoria
Vera Lúcia do Nascimento Denadai
Contadora - CRC 1SP 097054/O-0

WP TRANCOSO HOLDCO S.A.
CNPJ 31.036.580/0001-09
Demonstrações Financeiras Individuais 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Nota
2019 2018 (Não auditado)
Ativo
2.004
1
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
4
2.004
1
305.698
Não Circulante
Investimentos
5 305.698
307.702
1
Total do Ativo
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital Prejuízos
Nota Social acumulados Total
Saldo em 1º/01/2018 (Não Auditado)
Aumento de capital
1
1
1
1
Saldo em 31/12/2018 (Não Auditado)
Aumento de Capital em 17/12/2019 8 182.700
- 182.700
(98)
(98)
Prejuízo líquido do exercício
182.701
(98)182.603
Saldos em 31/12/2019
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações Gerais: A WP Trancoso Holdco S.A. é uma sociedade por
ações de capital fechado (“Companhia”), constituída em 12 de julho de
2018, com sede em São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277
– 9º andar, Jardim Paulistano, Município de São Paulo – SP. A Companhia
tem por objetivo o investimento em outras sociedades, brasileiras ou não,
como acionista ou quotista. Durante o exercício de 2019, a Companhia adquiriu 44,98% de participação da Superlógica Tecnologias S.A. (“Coligada”
ou “Superlógica”), sociedade por ações de capital fechado que tem por objetivo, diretamente ou mediante a participação em outras sociedades, o desenvolvimento e oferecimento de sistemas informatizados de gestão para
administradores de condomínios, imobiliárias, escolas e negócios que efetuam cobrança de assinaturas e pagamentos recorrentes, conta digital para
recebimento e pagamentos com o boleto e cartão de crédito com atuação
em todo território nacional. 2. Resumo das principais políticas contábeis:
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 2.1. Bases de elaboração e
apresentação - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Não há operação descontinuada, com isso a demonstração
de resultado refere-se somente às operações continuadas. Exceto quanto
ao resultado do exercício, a Companhia não possui outros resultados abrangentes. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo
histórico, exceto quando indicado de outra forma, conforme descrito nas
práticas contábeis a seguir. O custo histórico é baseado no valor das contraprestações pagas em troca de ativos. As demonstrações financeiras foram
aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Companhia
em 19 de abril de 2021. 2.2. Moeda funcional e de apresentação - As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais, a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda
funcional”). 2.3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça julgamentos, utilizando estimativas e premissas baseadas
em fatores objetivos e subjetivos e em opinião de assessores jurídicos, para
determinação dos valores adequados para registro de determinadas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
dessas transações podem divergir dessas estimativas. Esses julgamentos,
estimativas e premissas são revisados ao menos anualmente e eventuais
ajustes são reconhecidos no exercício em que as estimativas são revisadas.
Julgamentos, estimativas e premissas considerados críticos estão relacionados a determinação da necessidade de provisões, inclusive a provisão
para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas, quando necessário. a) Redução dos
valores recuperáveis dos ativos - Se a Administração da Companhia identificar que houve evidências de perdas não recuperáveis no valor contábil líquido dos investimentos ou que ocorreram eventos ou alterações nas circunstâncias que indicassem que o valor contábil pode não ser recuperável,
a Companhia procede ao teste de recuperabilidade dos ativos. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável é constituída provisão ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Para fins de análise do valor recuperável, os ativos são agrupados
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC), conforme premissas definidas pelo Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos. 3. Principais práticas contábeis: 3.1. Apuração
do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com
o regime contábil de competência. 3.2. Reconhecimento de receita - Devido à natureza de suas atividades, as principais receitas reconhecidas pela
Companhia, referem-se ao reconhecimento de equivalência patrimonial advindos de seus investimentos em outras sociedades, assim como as receitas financeiras geradas pela aplicação de seus excedentes de caixa. Resultado de equivalência patrimonial - São reconhecidos na proporcionalidade
dos investimentos mantidos nas sociedades investidas, e tendo por base os
resultados gerados por cada uma delas durante o exercício. Eventualmente,
nas situações em que as investidas apresentarem prejuízo, os valores dos
investimentos são ajustados pelas perdas em investimentos na proporção
dos investimentos mantidos nas sociedades investidas. Receita financeira Auferidas sobre as aplicações financeiras dos excedentes de caixa, reconhecidas à medida que são auferidas, em decorrência do tempo. 3.3. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido - São apurados
com base no regime de lucro real observando-se as alíquotas de 15%
acrescida de 10% sobre a base de cálculo que exceder R$20 mensais e a
contribuição social é calculada à alíquota de 9%. Impostos diferidos ativos e
passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício no qual se
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas
alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício,
ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. Os
impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o
direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela
mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende liquidar o valor líquido
dos seus ativos e passivos fiscais correntes. 3.4. Caixa e equivalentes de
caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e
aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou
consideradas de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de
valor; são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 3.5. Investimentos - Os investimentos são registrados nas demonstrações financeiras inicialmente pelo valor de custo e ajustados pelo método da equivalência patrimonial para fins de reconhecimento
da participação da Companhia nos lucros e/ou prejuízos apresentados pelas sociedades investidas. 3.6. Instrumentos financeiros - Um ativo finan-

Demonstrações dos Resultados
2018 (Não auditado)
Nota 2019 2018 (Não auditado)
- Despesas Operacionais
(99)
9
- Serviços de terceiros
(99)
5 125.000
- Resultado operacional antes da partici(99)
- pação societária e resultado financeiro
- Resultado operacional antes do
(99)
Patrimônio Líquido
182.603
1 resultado financeiro
Capital social
8 182.701
1 Resultado Financeiro
10
8
(98)
- Receitas financeiras
Prejuízos acumulados
(7)
10
307.702
1 Despesas financeiras
Total do Passivo
1
ceiro ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acresci- Resultado antes do IR e CS
(98)
do dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição Resultado líquido dos exercícios
(98)
ou emissão, a não ser que sejam classificados em categoria que requeira
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
mensuração subsequente a valor justo no resultado, quando tais custos são
2019 2018 (Não Auditado)
reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Os ativos finanResultado líquido dos exercícios
(98)
ceiros são mantidos para a gestão diária dos fluxos de caixa, e portanto, são
Resultado abrangente
mantidos em um modelo de negócio para liquidação e realização diária, e
(98)
Resultado abrangente total dos exercícios
portanto, estão classificados na categoria “ativos financeiros a valor justo
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
pelo resultado”, sendo subsequentemente mensurados ao valor justo por
2019 2018
meio do resultado a cada data de reporte, com as variações reconhecidas Fluxo de caixa das atividades operacionais
(98)
diretamente no resultado do período em que incorrem. Por fim, são baixa- Prejuízo líquido dos exercícios
(98)
dos conforme recebimento (fluxo ou venda) dos direitos ou quitação das Resultado líquido ajustado
obrigações. Os passivos financeiros estão classificados como “passivos fi- Variações dos ativos e passivos
93
nanceiros ao custo amortizado” e são mensurados subsequentemente com Variação de fornecedores
6
base na atualização pelo método da taxa efetiva de juros. Um ativo financei- Variação de impostos e contribuições a recolher
99
ro é baixado quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo ex- Variações líquidas de ativos e passivos
piram, ou quando os direitos contratuais de recebimento dos seus fluxos de Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades
1
caixa contratuais são transferidos em uma transação na qual substancial- operacionais
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(180.698)
transferidos, ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substan- Aquisição de investimentos
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e Caixa líquido utilizado nas atividades de
investimentos
(180.698)
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. Um passivo financeiro é baixado quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou ex- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
182.700
1
pira. 3.7. Hierarquia do valor justo - Ao mensurar o valor justo de um ativo Integralização de capital
ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto Caixa líquido gerado nas atividades de
182.700
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em financiamentos
2.003
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de Caixa líquido gerado
1
avaliação da seguinte forma: Nível 1: preços cotados (não ajustados) em Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
1
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios 2.004
Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações por aquisição
de investimentos
Não Circulante

Nota
6
7

2019
125.099
93
6

preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). Nível
3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 3.8. Distribuição de lucros A política de reconhecimento de distribuição de lucros está em conformidade com o CPC 24 e ICPC 08, que determinam que as distribuições
propostas que estejam fundamentadas em obrigações estatutárias devem
ser registradas no passivo circulante. O Estatuto social da Companhia estabelece que a partir do lucro líquido apurado será destinado o correspondente a 5% para constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital
social. Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de
pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da
Lei das Sociedades por Ações. O saldo remanescente, depois de atendidas
as disposições legais, terá a destinação determinada em Assembleia Geral,
observada a legislação aplicável. 3.9. Demonstração dos Fluxos de Caixa
(“DFC”) - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo
método indireto e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3.10. Novas normas, alterações e interpretações de normas - Os novos pronunciamentos
emitidos pelo IASB serão revisados pelo CPC e quando da emissão das
específicas normas serão avaliados pela Companhia e suas subsidiárias.
Não existem, até a data de emissão dessas demonstrações financeiras,
normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia. 4. Caixa e equivalentes de caixa: As aplicações financeiras são usadas na atividade diária da Companhia
e referem-se a aplicações em Certificados de Depósitos Bancários de curto
prazo, com liquidez imediata, remunerados de acordo com a variação do DI.
Essa posição apresenta risco insignificante de mudança de valor, e o valor
justo destas aplicações está classificado como Nível 2 na hierarquia do valor justo. As aplicações em CDBs, por serem indexadas a uma variação do
DI e apresentarem liquidez imediata, tem o seu valor justo equivalente ao
seu valor de custo atualizado.
31/12/2019 31/12/2018
Caixa e Bancos
1
1
2.003
Aplicações financeiras
2.004
1
5. Investimento: Em 09 de dezembro de 2019, a Companhia celebrou o
Acordo de Investimento e outras Avenças (“Acordo de Investimento”) para
aquisição de 15.256.670 ações de emissão da Superlógica, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Ações Ordinárias”), sendo
12.205.335 ações primárias e 3.051.335 ações secundárias. O valor da
aquisição foi de R$ 305.698, sendo que R$ 180.698 foram pagos em 20 de
dezembro de 2019 (“Data do Fechamento”) e R$ 125.000 (“Valor a Integralizar”) a pagar em até um ano a partir da Data do Fechamento. Considerando que os investidores da Companhia possuem capital comprometido para
o valor total da obrigação assumida no Acordo de Investimento, na época do
vencimento do saldo a pagar a Companhia convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovação e realização de aumento de capital com
aporte no montante suficiente para a liquidação do saldo a pagar. Ainda na
Data do Fechamento foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações,
por meio do qual a Companhia adquiriu 35.483 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal (“Ações Preferenciais”), simultaneamente convertidas em Ações Ordinárias. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia
detinha 15.292.153 Ações Ordinárias, representando 44,98% de participação no patrimônio líquido da Superlógica. As demonstrações financeiras da
Superlógica, referentes a 31 de dezembro de 2019, foram disponibilizadas
à Companhia juntamente com o relatório dos auditores independentes emitido em 21 de agosto de 2020, sem ressalvas.
2019
Total de ações emitidas pela companhia investida
34.001.158
Total de ações detidas pela companhia
15.292.153
Percentual de participação
44,98%
Contraprestação paga
305.698
Patrimônio líquido da Superlógica
225.291
305.698
Investimentos em 31/12/2019
Participação no patrimônio líquido da Superlógica
101.336
Mais-valia (incluindo impostos diferidos)
30.756
Ágio (Goodwill)
173.606

5.1. Movimentação do Investimento no exercício
Resultado
de equivalência
Saldo em
patri- Saldo em
Vida Útil 20/12/2019 monial 31/12/2019
Investimento pelo método
da equivalência patrimonial
- 101.336
- 101.336
Mais-Valia Clientes
12 anos
29.605
29.605
Mais-Valia Software
Indefinida
1.151
1.151
- 173.606
- 173.606
Ágio (Goodwill)
- 305.698
- 305.698
Saldo de Investimentos
5.2. Contas a pagar por aquisição de investimento
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Saldo a Pagar do Investimento
125.000
125.000
Saldo em 31 de dezembro de 2019
6. Fornecedores: Os saldos de fornecedores se referem a serviços de assessoria contábil e jurídica a pagar. 7. Impostos, taxas e contribuições:
Referem-se a retenções na fonte de prestadores de serviços, cujo recolhimento cabe à Companhia tomadora em atendimento à legislação em vigor.
8. Patrimônio líquido: 8.1. Capital social - Em 17 de dezembro de 2019,
foi aprovado o aumento do capital da Companhia, mediante a emissão de
182.700.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando um aumento de
R$ 182.700, totalmente integralizado na mesma data. Em 31 de dezembro
de 2019 o capital social é de R$ 182.701, totalmente subscrito e
integralizado, dividido em 182.700.100 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. 8.2. Dividendos - Considerando as demonstrações
financeiras apresentadas em 2019, não houve distribuição de dividendos.
9. Despesas operacionais
2019
Serviços contábeis
(10)
(89)
Serviços jurídicos
(99)
Total
10. Resultado financeiro
2019
8
Receita aplicação financeira
8
Total
2019
(7)
Despesas bancárias
(7)
Total
11. Demandas judiciais: Não há registro de demandas judiciais ou
extrajudiciais contra a Companhia. 12. Imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro líquido: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
possuía prejuízos fiscais para fins de IRPJ e base negativa da CSLL,
passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições
estabelecidas pela legislação vigente, sem prazo de prescrição. 13. Evento
Subsequente: Declarada em março de 2020, a pandemia causada pelos
surtos de COVID-19 impactou significativamente a economia local e mundial. Ainda assim, tanto a Companhia quanto a Superlógica não tiveram
impactos relevantes nos seus negócios que pudessem alterar significativamente as estimativas e informações apresentadas nas suas demonstrações financeiras, e não vislumbram riscos à continuidade de seus
negócios. Conforme Assembleia Geral Extraordinária da Superlógica realizada em 13 de abril de 2020, a Superlógica pagou R$ 7.990 pelo resgate de
680.000 ações de sua emissão, todas preferenciais, nominativas e sem
valor nominal, de classe A, detidas pelo acionista Exponencial Lógica FIPM.
Com isso, a Companhia teve sua participação na Superlógica alterada para
45,89%. Em 18 de dezembro de 2020 foi aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária, a alteração do prazo de pagamento do Valor a Integralizar
descrito na Nota 5, de modo que passou de um para até dois anos a contar
da Data do Fechamento.
CONTADORA RESPONSÁVEL
A DIRETORIA
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Fiat apresenta Nova Toro
Responsável por transformar o mercado
brasileiro de picapes ao apresentar para o
consumidor o conceito de Sport Utility Pickup (SUP) – que combina o conforto e dirigibilidade de um SUV com a força, a robustez
e a praticidade de uma picape com a capacidade para cinco pessoas e uma tonelada de
carga total – a Fiat Toro passa por sua mais
importante evolução desde o lançamento, em
2016.
Em sua primeira renovação, a Fiat encontrou um desafio bastante particular ao atualizar um modelo tão singular. Apoiada em
pesquisas de clientes e extensos estudos de
tendência, a marca desenvolveu seu novo
veículo sobre quatro pilares: Design, Performance, Conectividade e Tecnologia.
Referência em design que vai além de
seu segmento, a Nova Fiat Toro traz um desenho ainda mais moderno na dianteira, que
inclui o Logo Script e a Fiat Flag, novo capô,
grade, rodas e bullbar integrado ao para-choque. A picape também ganhou interior completamente renovado, com novo painel de instrumentos e console central. Amudança permitiu quase dobrar para 26 litros a capacidade de armazenamento dos porta-objetos.
A Nova Fiat Toro estreia o motor turbo
flex mais moderno, potente e de maior torque produzido no Brasil. São 185 cavalos e
270 Nm de torque com etanol. Traz ainda
versões com motor flex aspirado e diesel, com
câmbio automático de 6 ou 9 marchas. Para
uso urbano ou fora de estrada, com trações
4x2 ou 4x4. Um veículo que permite atender
todos os gostos e necessidades de transporte, trabalho ou lazer, proporcionando prazer
na direção como poucos veículos no mercado.
No quesito conectividade, passa a oferecer carregador de smartphone sem fio, uma
nova central multimídia de até 10,1" posicionada na vertical e uma plataforma completa
de serviços conectados inédita no mercado
brasileiro. De forma remota e com toda a
conveniência, o usuário passa a contar, na
palma da mão com seu celular, por exemplo,
com serviços de manutenção, segurança e

emergência, navegação, assistência virtual e
entretenimento no veículo com Wifi dedicado, em uma experiência totalmente imersiva
para o cliente. Tudo isso viabilizado pela parceria com a TIM Brasil, líder em cobertura
4G e com a maior rede de Internet das Coisas (IoT) no país. A parceria com a TIM Brasil
foi anunciada no final de outubro de 2020, e
inclui o fornecimento de eSIM, chip virtual
para acesso à internet, habilitando a navegação e a experiência do usuário dentro do veículo, ampliando a experiência de conectividade com conteúdo e qualidade.
A picape também ganhou itens de tecnologia. Um deles é o Sistema Avançado de
Assistência ao Condutor (ADAS) com frenagem autônoma de emergência, aviso de
mudança de faixa e comutação automática
dos faróis, equipamento de auxílio ao motorista que oferece mais conforto na condução
e, principalmente, segurança para condutor e
passageiros. Há ainda faróis Full LED, sistema de iluminação frontal 100% em LED que
melhora em 30% a performance dos faróis,

e Cluster Full Digital 7’’. Conteúdo de série
em todas as versões, o painel de instrumentos 100% digital com tela TFT proporciona
uma melhor visualização das informações com
imagens e mensagens completas.
Para as versões com o novo motor Turbo 270, o pacote das três primeiras revisões
tem o valor mais competitivo do segmento,
custando menos até do que na atual Fiat Toro
1.8. A Mopar trabalhou igualmente forte para
oferecer a maior lista de acessórios entre todas as picapes. Há, por exemplo, novos estribos, tapetes, santoantonio e até uma capota rígida de caçamba, de alumínio, que pode
ter acionamento elétrico.
A linha 2022 da Nova Fiat Toro é composta por nove versões e estará na rede de
concessionárias da marca, composta por cerca de 520 lojas em todo o Brasil, a partir de
15 de maio.
Destaques de cada versão e preços:
Endurance 1.8 Flex AT6 – R$ 114.590
Cluster Full Digital de 7’’; TC+ (Electronic
Locker); Leitor de pressão dos pneus

(iTPMS); Airbags laterais e de cortina; USB
frontal (tipos A e C); USB traseiro; Central
multimídia de 7"; Dois tweeters; Espelhos
externos com tilt down; Comandos de áudio
no volante; Ar-condicionado; Direção elétrica; Vidros elétricos; Travamento elétrico;
Alarme; Desembaçador traseiro; Banco do
motorista ajustável; Isofix; Piloto automático; DRL (luz diurna) de LED; Sensor de estacionamento traseiro; Porta escada; Repetidor lateral; Controles eletrônicos de estabilidade e tração, Hill Holder; Revestimento de
caçamba; Rodas de liga leva de 16" (Superspoke); Luz de iluminação da caçamba; Lâmpadas traseiras de LED.
Endurance Turbo 270 Flex AT6– R$ 119.590
Acrescenta em relação à Endurance FLex
AT6: Motor Turbo Flex de 185 cv (etanol).
Endurance Turbo Diesel AT9 4x4 – R$
152.990
Motor turbo diesel de 170 cv; ESC OFF (4x4
low); Transmissão de 9 marchas; Tração 4x4
com seletor; Controle eletrônico de descida;
Protetor de cárter.
Freedom Turbo 270 Flex AT6 – R$ 131.890
Acrescenta em relação à Endurance: Central multimídia de 8,4"; Paddle shifters; Câmera de ré; Volante em couro; Ar-condicionado digital dual zone; Para sol com iluminação; Apoio de braço frontal; Tapete; Faróis
full LED; Roda de liga leve de 17"; Barras
longitudinais no teto; Farol de neblina; Capota marítima; Maçanetas e espelhos na cor do
veículo.
Freedom Turbo Diesel AT9 4x4 – R$ 164.390
Motor turbo diesel de 170 cv; ESC OFF (4x4
low); Transmissão de 9 marchas; Tração 4x4
com seletor; Controle eletrônico de descida;
Protetor de cárter.
Volcano Turbo 270 Flex AT6 – R$ 144.990
Acrescenta em relação à Freedom: Sensor
de estacionamento frontal; TBM +NAV (conectividade); Wireless charger; Airbag de joelhos; Roda de liga leve de 18"; Bancos em
couro; Sensores de chuva e crepuscular; Retrovisor interno eletrocrômico; Espelhos externos com tilt down e luz de poça; Apoiabraço traseiro; Porta-objeto no banco do pas-

sageiro; Keyless Enter-N’Go; Assentos com
ajuste elétrico; Maçaneta e moldura da porta
cromada.
Volcano Turbo Diesel AT9 4x4 – R$ 177.690
Motor turbo diesel de 170 cv; ESC OFF (4x4
low); Transmissão de 9 marchas; Tração 4x4
com seletor; Controle eletrônico de descida;
Protetor de cárter.
Ranch Turbo Diesel AT9 4x4– R$ 185.490
Central multimídia com tela de 10,1"; Grade
frontal diferenciada; ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Condutor: AEB (frenagem autônoma de emergência)/ LDW (aviso de mudança de faixa)/ AHB (comutação
automática dos faróis); Espelhos externos cromados; Moldura lateral da caixa de roda específica; Barra de proteção para o vidro traseiro; Barra de proteção cromada; Santantonio cromado; Estribo cromado; Para-barro;
Assentos de couro acabamento específico
(marrom); Badge externo nas portas da frente; Badge interno; Acabamentos interiores
escurecidos; Acabamentos exteriores escurecidos; Cor e acabamento do painel (marrom); Cluster específico (Welcome Movement); Tapetes de carpete com bordados.
Ultra Turbo Diesel AT9 4x4 – R$ 187.490
Central multimídia de 10,1"; Grade frontal diferenciada; ADAS (Sistema Avançado de Asssistência ao Condutor: AEB (frenagem autônoma de emergência)/ LDW
(aviso de mudança de faixa)/ AHB (comutação automática dos faróis); Dynamic bed
cover (capota rígida); Cargo bag; Moldura
lateral da caixa de roda específica; Nova
bitola 10 mm maior; Santantonio integrado;
Estribo preto; Para-barro; Rodas de liga
leve de 17" + pneus AT plus com escrita
branca; Assentos de couro com acabamento específico (vermelho); Badge externo
(portas dianteiras); Badge interno; Acabamentos interiores escurecido; Acabamentos
exteriores escurecidos e logotipo Fiat; Maçaneta da porta na cor externa; Cor e acabamento do painel (vermelho); Bordado nas
costas nos bancos dianteiros; Cluster específico (Welcome movement); Tapetes de carpete com bordados.

Importados

Chega o Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé
O exclusivo Mercedes-AMG GLE 63 S
4MATIC+ Coupé chega ao país para completar o portfólio de modelos SUV da marca.
Está disponível para encomendas em toda a
rede de concessionários com preço público
sugerido de R$ 1.184.900.
O motor AMG V8 biturbo de 4.0 litros
que é montado sob o conceito “um homem,
um motor” e leva a placa com a assinatura
do responsável pela montagem, foi eletrificado com o alternador de partida EQ Boost e
um sistema elétrico de 48 volts, tudo para
entregar uma resposta imediata na partida e
estar alinhado com todo o processo de sustentabilidade e eletrificação da marca.
O novo GLE 63 S Coupé é facilmente
identificado como um modelo MercedesAMG graças à grade do radiador específica
AMG cromada de alto brilho. A silhueta elegante e marcante do coupé contribui para uma
aparência confiante, com linhas de design que
transmitem claramente a paixão pela performance. O para-choques dianteiro tem um
design dinâmico de “Jet-Wing” e é pintado
na cor do veículo com as entradas de ar na
cor preta.
Os domos no capô, as rodas de 22 polegadas, o novo spoiler traseiro com um difusor em preto e o sistema de escape especial
AMG, com dois elementos de acabamento
do tubo de escape duplo retangulares, completam o design exterior e enfatizam sua vocação naturalmente esportiva.
Como parte do equipamento de série, o
Pacote AMG Night inclui vidros escuros com
isolamento térmico, acabamento do spoiler
dianteiro e traseiro, inserções nas saias laterais, capas dos espelhos e moldura das janelas em preto. Os elementos de acabamento
do tubo de escape duplo têm acabamento em
um elegante preto de alto brilho.
A aparência típica da marca continua no
interior do GLE 63 S Coupé, que se caracteriza por um ambiente decididamente esportivo com um toque dinâmico e exclusivo.
Os assentos AMG são estofados em couro napa, proporcionam um ótimo suporte lateral e têm um padrão específico para AMG
com um emblema “AMG” nos encostos dianteiros, além dos cintos de segurança cinza
e costuras contrastantes nos bancos em cinza prata. A iluminação ambiente ajustável individualmente também faz parte dos equipamentos de série.
O volante de três raios AMG Performance com “borboletas” de alumínio impressiona com seu design ergonômico orientado para
o motorista. O volante é forrado em couro
napa / microfibra DINAMICA, com uma
marcação preta das 12 horas. As teclas específicas AMG no volante para um ajuste
particularmente rápido de parâmetros dinamicamente relevantes para uma condução
mais dinâmica.
O console central inclui uma unidade de
controle específica do AMG com interruptores adicionais que são usados para regular o
ESP® de 3 estágios, o modo de transmissão
manual, o Adaptive Damping System, o sistema de escapamento AMG Performance e
o nível do veículo.
Juntamente com os pedais esportivos
AMG em aço inoxidável escovado e detalhes em borracha, os painéis das soleiras das

portas e os tapetes pretos com a inscrição
“AMG” e os acabamentos AMG em fibra de
carbono acentuam o visual esportivo do interior.
Alta performance eletrificada
O motor biturbo V8 de 4,0 litros de 612
cv do novo GLE 63 S Coupé está equipado
com um alternador de arranque EQ Boost
integrado. Ele combina o motor de partida e
um alternador em um único e potente motor
elétrico integrado de forma compacta entre
o motor e a transmissão. Os 250 Nm de torque adicionais permitem características de
aceleração e retomadas de velocidade mais
rápidas e seguras.
Este componente inovador que alimenta
o sistema elétrico de bordo de 48 volts, é utilizado como gerador de energia e também
desempenha funções híbridas. Isso inclui impulsionar, recuperar, mudança do ponto de
carga e a reinicialização praticamente imperceptível do motor com a função start / stop.
Para maior eficiência, a Mercedes-AMG
equipou esse motor V8 com o sistema de
desativação de cilindro. Quando em uma faixa de aceleração constante, os cilindros dois,
três, cinco e oito são desativados, o que reduz de maneira crucial o consumo de combustível. Quando o motorista seleciona o programa de direção “Comfort”, o sistema de
desativação do cilindro está disponível na faixa
de rotação do motor de 1000 a 3250 rpm.
Um display especial no painel de instrumentos indica se o sistema de desativação do cilindro está em uso e se o motor está operando atualmente no modo de quatro ou oito cilindros. A transição entre esses dois estados
operacionais é imediata, rápida e com torque
neutro, para que os passageiros não tenham
que abrir mão de nenhum conforto.
O sistema de estabilização ativa de rolagem AMG ACTIVE RIDE CONTROL compensa precisamente os movimentos da carroceria, aumentando a segurança de condução em situações perto dos limites.
O sistema usa dois atuadores eletromecânicos de operação independente nos eixos
dianteiro e traseiro, cada um com uma engrenagem planetária integrada. Isso significa
que o sistema de estabilização não apenas
reduz a oscilação da carroceria nas curvas,
mas também permite um ajuste mais preciso
em cada curva e na distribuição de peso.
Além disso, aumenta o conforto de condução ao dirigir em linha reta também porque as irregularidades de um lado da estrada,
por exemplo, são compensadas automaticamente. Os movimentos da carroceria podem
ser ajustados de forma ativa e otimizada, o
que intensifica a experiência de dirigir.
O ajuste de amortecimento adaptativo
ADS (Adaptive Damping System) permite
que as características de amortecimento podem ser pré-selecionadas em três estágios:
“Comfort”, “Sport” e “Sport +”, permitindo
uma distinção muito mais óbvia entre o elevado conforto para longas distâncias e a uma
condução mais dinâmica.
Graças ao auto nivelamento pneumático,
o novo GLE 63 S 4MATIC+ Coupé mantém
uma altura do solo constante, independentemente da carga do veículo. Isso pode ser ajustado dependendo do modo de condução ou
manualmente no console central.

Condução otimizada ao máximo:
AMG DYNAMIC SELECT e AMG DYNAMICS
Os sete programas DYNAMIC SELECT Comfort, Sport, Sport +, Individual,
RACE, Trail e Sand permitem uma experiência de condução muito variada com uma
ampla distribuição entre o máximo conforto
e a agilidade desportiva. Os modos modificam os principais parâmetros, como a resposta do motor, transmissão, suspensão e direção.
Os programas de condução estão vinculados ao controle de agilidade AMG DYNAMICS, o que significa que as características
de manuseio podem ser ainda mais combinadas com diferentes requisitos e condições de
direção. Por trás do termo AMG DYNAMICS estão as funções de agilidade “Básico”, “Avançado”, “Pro” e “Master”, cujas
funções são selecionadas automaticamente
pelo respectivo programa de acionamento. Os
níveis adicionais “Traction” e “Slide” entram
em vigor nos programas de direção Off-Road
“Trail” e “Sand” quando o ESP® é desativado.
Os parâmetros relevantes para a condução, como a resposta do motor e da suspensão ou os limites de controle do ESP®, são
adaptados de forma inteligente de acordo com
o programa de direção. O espectro varia de
extremamente orientado para a segurança a
altamente dinâmico.
Independentemente do programa de direção, o motorista pode usar as teclas no console central ou o volante multifuncional para
selecionar diretamente o modo de transmissão manual, o nível de suspensão preferido e
também o sistema de escapamento, por
exemplo.
A transmissão AMG SPEEDSHIFT TCT
9G é especialmente ajustada para os requisitos do motor de oito cilindros do GLE 63 S
Coupé. O desenvolvimento sistemático de
hardware e software tornou possível otimizar ainda mais os tempos de trocas. Isso significa que os comandos de mudança automáticos e manuais podem ser implementados mais rapidamente do que nunca.
O software amplamente adaptado permite tempos de mudança extremamente curtos e várias reduções rápidas de marcha, oferecendo uma experiência especialmente emocionante graças à função de desacoplamento duplo. As mudanças de marcha são realizadas sem interrupção na força de tração. A
aceleração dinâmica e tempos de trocas muito
curtos estão disponíveis como um estilo de
condução com baixo consumo de combustível, dependendo do modo selecionado.
AMG Performance 4MATIC + tração nas quatro rodas com distribuição de
torque totalmente variável
O sistema de tração integral orientado
para o desempenho garante continuamente a
melhor relação possível de dinamismo, tração e eficiência. Uma embreagem controlada eletromecanicamente conecta o eixo traseiro acionado permanentemente de forma
variável ao eixo dianteiro. A melhor distribuição de torque é continuamente calculada de
acordo com as condições de condução e as
informações do motorista.
A transição da tração traseira para a tra-

ção integral e vice-versa é perfeita, pois o
controle inteligente é integrado à arquitetura
geral do veículo. Juntamente com a tração e
a dinâmica lateral, a tração nas quatro rodas
também melhora a dinâmica longitudinal para
uma aceleração ainda mais potente. Os fatores que influenciam a distribuição de torque
não são apenas a velocidade, a aceleração
lateral e longitudinal e o ângulo de direção,
mas também a diferença na velocidade de
rotação entre as rodas individuais e a marcha selecionada.
A tração nas quatro rodas é controlada
de acordo com o estágio selecionado do Programa Eletrônico de Estabilidade ESP® de 3
estágios - desde esportivo com foco na segurança até altamente dinâmico. O sistema de
controle de manuseio dinâmico 4ETS aumenta
ainda mais a segurança e agilidade no manuseio, em particular em superfícies escorregadias ou com diferentes coeficientes de atrito. Ele usa intervenções de freio para evitar
que as rodas acionadas individualmente patinem durante a p artida ou aceleração. Ao
mesmo tempo, o efeito de travamento do
diferencial permite que o torque de acionamento seja deslocado para as rodas que
não estão girando.
Diferencial de travamento eletrônico do eixo traseiro
Para melhorar ainda mais a tração e o
dinamismo, o Mercedes-AMG GLE 63 S
4MATIC+ Coupé apresenta um diferencial de travamento controlado eletronicamente no eixo traseiro como padrão. O
deslizamento é assim suprimido na roda
interna durante as curvas, garantindo ótima aderência e máxima segurança no manuseio. O condutor pode, portanto, acelerar nas curvas mais cedo e com mais potência, graças à tração aprimorada. O veículo permanece mais estável ao frear em
alta velocidade, enquanto o diferencial de
travamento também melhora a tração ao
acelerar a p artir de uma paralisação.
Sistemas de freio de alto desempenho AMG
O novo GLE 63 S Coupé é equipado
com um sistema de freio com pinças de
freio fixas (na cor vermelha) de seis pis-

tões e discos de freio de 400 x 38 mm na
frente e pinças de freio flutuantes com pistão e discos de 370 x 32 mm na parte traseira
Sistema MBUX e menus específicos AMG
O novo GLE 63 S Coupé oferece a
última geração do sistema de entretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience).
Os menus especiais AMG, como o
modo Supersport com um conta-giros central e escalas de aparência 3D, conferem
profundidade visual ao quadro de instrumentos e acentuam a exclusividade do
modelo. A visualização “Supersport” fornece informações adicionais extensas específicas para AMG, como um aviso para
mudar de marcha no modo de transmissão manual, um recurso conhecido como
“Shiftlight”.
Através do menu AMG, o condutor
pode acessar vários menus especiais:
• Visor de marcha com o símbolo
amarelo “M” no modo manual
• Menu de aquecimento do motor e
temperatura do óleo da transmissão
• Configurações do menu de configuração AMG DYNAMIC SELECT
• G-meter - forças de aceleração
longitudinal e lateral
• RACETIMER - cronômetro, tempos de volta e setor
• Dados do motor: saída e torque,
óleo do motor e temperatura do óleo da
transmissão
As visualizações recém-projetadas na
tela multimídia permitem que outras funções
do veículo sejam experimentadas ainda melhor, por exemplo, com uma apresentação
animada da assistência à condução, veículos
e sistemas de comunicação e os programas
de condução.
Quando os programas de condução DYNAMIC SELECT específicos do AMG
“Trail” e “Sand” são ativados, configurações
específicas off-road como gradiente, inclinação e bloqueio do diferencial podem ser selecionadas no painel de instrumentos e são
mostradas no display principal.

