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Governo Federal desbloqueia
todo o Orçamento de 2021
A diminuição de diversas
estimativas de gastos obrigatórios criou espaço no teto federal de gastos e fez o governo
desbloquear todo o Orçamento de 2021. Segundo o Relatório Bimestral de Avaliação de
Receitas e Despesas, divulgado na quinta-feira (22) pelo
Ministério da Economia, a
equipe econômica liberou os
R$ 4,522 bilhões que estavam
contingenciados desde a sanção do Orçamento, em abril.
A pasta mais beneficiada foi
o Ministério da Educação, com
R$ 1,558 bilhão liberados. Em
seguida, vêm os ministérios da
Economia (R$ 830,5 milhões),

Butantan inicia estudo sobre eficácia
da vacina contra variante delta
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Indicações melhoram entendimento
com Senado, diz ministro da Economia
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Terremoto de
magnitude
6,8 atinge
costa sul do
Panamá
Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a costa sul
do Panamá na quarta-feira
(22), sem que as autoridades
relatassem imediatamente
vítimas ou danos.
O terremoto, que foi percebido em algumas áreas da
vizinha Costa Rica, teve seu
epicentro 49 quilômetros ao
sul de Punta de Burica, no
Panamá, a uma profundidade
de 10 quilômetros, segundo
o Serviço Geológico dos Estados Unidos (US GS), que
inicialmente relatou uma magnitude de 7.
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Previsão do Tempo
Sexta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

24º C
10º C

Noite
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rio da Justiça e Segurança Pública, o Plano Estratégico Operacional de Atuação Integrada no
Combate a Incêndios Florestais,
prevê a Operação Guardiões do
Bioma. A estratégia envolverá
cerca de 6 mil profissionais na
prevenção, repressão e investi-

Turismo
Compra: 5,16
Venda:
5,36

EURO
Compra: 6,12
Venda:
6,12

tes sorológicos não devem ser
utilizados para determinar se um
indivíduo vacinado está ou não
protegido contra a Covid-19.
Em alerta divulgado no início
de junho, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) assinalou que os exames sorológicos não têm a finalidade de atestar imunidade.
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Produção de aço bruto do
Brasil cresce 24% no
primeiro semestre

gação de tais ocorrências.
Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, todos os
estados e o Distrito Federal vão
oferecer profissionais especializados para participar da operação
em apoio aos estados onde a situação é mais crítica. Página 4

Saúde amplia projeção
de entrega de vacinas
para agosto
Página 4

Esporte

Ginastas do Brasil se
apresentam bem no
Treinamento de Pódio
As performances de Rebeca Andrade e de Flávia Saraiva
no treinamento de pódio, realizado nesta quarta-feira, no
Centro de Ginástica Ariake, deixaram boa impressão. Satisfeito com o desempenho das duas,
o treinador Francisco Porath
sente confiança nas atletas, mas
lembra que é necessário manter os pés no chão.
“Fiquei feliz, porque o
treinamento de pódio é feito nos moldes da competição. A gente simula até o
grupo misto, na mesma ordem. E o aquecimento é bem
curto.
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Enzo Gianfratti segue na
liderança Copa Shell HB20
com 6 vitórias em 8 provas
Jovem revelação da Copa
Shell HB20 na temporada
2021, Enzo Gianfratti voltou a
vencer na categoria em Cascavel (PR), no último sábado, e
segue na liderança do campe-

onato com seis triunfos em
oito corridas disputadas. São
155 pontos conquistados e o
piloto está 49 pontos à frente do vice-líder da categoria
Super.
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Com 3 pódios na
Fórmula Delta,
Pedro Clerot estreia
no Velocitta

Flávia Saraiva

João Menezes estreia nos
Jogos Olímpicos diante do
croata Marin Cilic
Foto/ Gaspar Nóbrega

DÓLAR

Com o avanço da imunização
contra a Covid-19 no Brasil, muitas pessoas já vacinadas se perguntam se adquiriram anticorpos
e se estão protegidas contra o
novo coronavírus. Para isso, há
quem recorra ao teste sorológico. Entidades médicas e órgãos
de saúde nacionais e internacionais, no entanto, alertam que tes-

Página 5
Casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais na Amazônia, no Cerrado e
no Pantanal terão, a partir de
agora, um planejamento específico que prevê inclusive a antecipação de ações. Lançado na
quinta-feira (22) pelo Ministé-

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,19
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5,20

Testes de anticorpos não
servem para avaliar proteção
contra a COVID-19

O mineiro João Menezes estreia na madrugada deste sábado
(24) em sua primeira Olimpíada.
Representante do Time Brasil na
chave de si mples, ao lado do cearense Thiago Monteiro, Menezes - número 4 do País e 217
do mundo - entra na quadra 3,
no Ariake Tennis Park, por volta das 5h (horário de Brasília),
no quarto jogo da programação.
O primeiro adversário nos Jogos Olímpicos de Tóquio será o
croata Marin Cilic, 36º do
ranking.
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“Pátria e Vida”, uma canção de hip hop antigovernamental de vários dos músicos
mais populares de Cuba no
exílio e que se tornou viral,
se transformou em um hino
para os protestos sem precedentes que abalaram o país caribenho neste mês.
Agora, o artista visual que
filmou parte do videoclipe em
Cuba, Anyelo Troya, foi condenado a 1 ano de prisão sob acusação de instigar tumultos, segundo familiares, após participação em um ato em Havana.
Os ativistas argumentam
que é apenas o começo de uma
onda de julgamentos sumários das centenas de manifestantes que as autoridades detiveram durante e após os
protestos incomuns de 11 e
12 de julho. O governo culpou contrarrevolucionários
apoiados pelos Estados Unidos pela agitação.
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Governo lança plano para
combater incêndios florestais

Foto/ Gaspar Nóbrega

Manifestantes
de Cuba
recebem
sentenças
de prisão

da Defesa (R$ 671,7 milhões)
e do Desenvolvimento Regional (R$ 382,7 bilhões).
Da verba que estava bloqueada, R$ 2,8 bilhões poderão ser liberados para gastos
discricionários (não obrigatórios), como investimentos (obras
e compras de equipamentos).
O relatório também aumentou
em R$ 25,44 bilhões, de R$
99,495 bilhões para R$ 124,935
bilhões, a previsão de créditos
extraordinários.
Fora do teto de gastos, os
créditos extraordinários estão
relacionados aos gastos com o
enfrentamento da pandemia de
covid-19.
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Piloto estreante na Fórmula
Delta em 2021, o jovem Pedro
Clerot disputará a terceira etapa
da temporada da categoria neste
final de semana no Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. O circuito receberá corridas da categoria pela primeira vez e o piloto brasiliense acredita em mais um bom
resultado na temporada.
“Será um final de semana de

corridas muito legal para a categoria, que chega a uma pista
muito técnica e interessante de
guiar. É a primeira vez que vou
pilotar nesse traçado e estou
bem empolgado por esse desafio, o objetivo com certeza
será conquistar mais um pódio
e vamos trabalhar bastante para
isso”, diz Clerot, que foi campeão do Open do Brasileiro de
Kart em 2020.
Página 8
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Butantan inicia estudo sobre eficácia
da vacina contra variante delta
O Butantan já iniciou os estudos para analisar se a CoronaVac, vacina contra a Covid-19
produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é
efetiva contra a variante delta
(B.1.617.2, indiana) do SARSCoV-2. O anúncio foi feito na
quarta (21) pelo presidente do
instituto, Dimas Covas, em coletiva de imprensa no Palácio
dos Bandeirantes. De acordo
com o professor, o Butantan já
está trabalhando no isolamento
da variante delta.
“Nesse momento existem
estudos em andamento com re-

lação ao desempenho das vacinas, especificamente em
função da variante delta”,
afirmou Dimas. “Essa é uma
medida necessária, e todas as
vacinas têm que ser testadas
dessa maneira. O Butantan se
prepara para muito em breve
também fazer um estudo semelhante a esse.”
Até o momento, há nove casos autóctones da variante delta
no estado de São Paulo. De
acordo com o último boletim
epidemiológico da Rede de
Alerta das Variantes do SARSCoV-2, iniciativa liderada pelo

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Até outro dia bem mal tratado por quem quer sua cassação
(por ter dito que - no ano 2000 - o Pitta era chamado de “preto
de alma branca”), o ex-deputado federal (dos aposentados) Arnaldo Faria de Sá ganha importância com o PP na Casa Civil do
Bolsonaro
.
PREFEITURA (São Paulo)
68º dia no cargo: Ricardo Nunes (MDB) vai surpreender o
Estado de São Paulo e o Brasil, como entrevistado no tradicional
(30 anos) programa Roda Vida (ex-Vox Populi). Comunicação
simples e direta, como costuma ser alguém que sem alardes chegou aonde está
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Caso o ex-governador (mandatos pelo PSDB) Alckmin seja
candidato do ex-prefeito Kassab (recriador e dono do PSD) pra
voltar ao governo paulista, muitos dos parlamentares - hoje governistas - podem cristianizar a candidatura do ex-deputado (expresidente) Rodrigo
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria segue - de casa aonde se recupera da Covid 19
(pela 2ª vez) - apostando que o ex-governador mineiro Aécio Neves
não vai conseguir melar sua vitória nas prévias do PSDB pra Presidência da República. E o ex-Presidente FHC ? Segue apoiando
o Lula (PT) ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal apoiador de Bolsonaro desde sempre, Onix
(DEM ex-PFL) vai tocar a Pasta (Trabalho), recriada pelo Bolsonaro. Enquanto isso, o ministro (Economia) Paulo Guedes comemora o aumento da arrecadação que poderá ser usado pra criar
empregos
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
General Braga Neto (ministro Defesa) do Bolsonaro negou
ter ameaçado o presidente da Câmara Federal, de que não haverá
eleições 2022 se não tiver urna eletrônica com voto impresso,
que possa ser auditado. A imprensa (OESP) publicou tipo “fontes
revelaram”
.
PARTIDOS (Brasil)
São apenas especulações possíveis fusões partidárias, tipo PP,
DEM e PSL virando novo partido pra abrigar Bolsonaro ? O que
não é especulação é o Republicanos - até outro dia contra o voto
na urna (impresso pra auditoria) - mudando de posição no Congresso
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Ministro Fachin (ex-relator da ‘Lava Jato’ que processou e
condenou Lula por corrupções e lavagens de dinheiro) falou em
pré-fascismo, pós-verdade e regime de exceção ao comentar que
Bolsonaro quer uma eleição (urna eletrônica com auditoria no
voto impresso)
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @CesarNetoReal - Email
cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

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

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

Butantan e que realiza o sequenciamento genômico de uma
porcentagem das amostras dos
resultados diagnósticos positivos para Covid-19, a variante
gama (P.1) ainda predomina no
estado de São Paulo, concentrando 90,74% dos casos, enquanto a variante delta tem incidência de 0,03%.
“A presença da transmissão
comunitária da variante delta preocupa no estado de São Paulo e
preocupa no Brasil, porque tudo
indica que ela terá uma importância epidemiológica”, explicou Dimas, lembrando que em
países como a Grã-Bretanha a
cepa fez o número de casos e de
internações por Covid-19 voltar
a crescer. “Nós temos que ter

todo o cuidado”, completou ele.
Dentre as ações que estão
sendo planejadas em relação à
vigilância epidemiológica da variante delta está o aumento do
número de amostras sequenciadas e uma enquete soroepidemiológica para entender a
penetração da variante na região. “São medidas que visam
exatamente dar o atual panorama e ajudar a tomar as medidas compatíveis para fazer a
contenção, se isso for necessário”, ressaltou Dimas.
Entrega de novas doses da
CoronaVac
Ainda na quarta (21), um
novo lote contendo 1,5 milhão
de doses da CoronaVac foi en-

caminhado pelo Butantan ao Programa Nacional de Imunizações,
do Ministério da Saúde. Com
esse envio, já são 57,649 milhões de doses da vacina entregues ao governo federal para a
campanha nacional de imunização contra a Covid-19. Além de
Dimas Covas, acompanharam a
saída do carregamento o vicegovernador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o secretário estadual
de saúde, Jean Gorinchteyn, e a
coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane Cardoso de Paula.
Na ocasião, o presidente do
Butantan falou aos jornalistas
presentes sobre os ensaios clínicos da ButanVac, nova candidata a vacina do instituto, que

foram iniciados no começo de
julho em Ribeirão Preto. Dimas
Covas explicou que comparar o
desempenho de uma vacina em
relação às já existentes, principalmente em uma situação de
pandemia, é estratégico.
“Partindo do basal de resposta imune de pessoas que já foram infectadas e vacinadas, ou
que ainda não foram nem vacinadas e nem tiveram contato
com o vírus, você aplica a ButanVac e estuda o que acontece com a resposta imunológica, tanto a produção de anticorpos quanto a resposta celular
imune. Com isso, você calcula
precisamente o incremento que
essa vacina proporciona”, descreveu Dimas.

Testes de anticorpos não servem para
avaliar proteção contra a COVID-19
Com o avanço da imunização
contra a Covid-19 no Brasil,
muitas pessoas já vacinadas se
perguntam se ad quiriram anticorpos e se estão protegidas
contra o novo coronavírus. Para
isso, há quem recorra ao teste
sorológico. Entidades médicas
e órgãos de saúde nacionais e
internacionais, no entanto,
alertam que testes sorológicos
não devem ser utilizados para determinar se um indivíduo vacinado está ou não protegido contra a Covid-19.
Em alerta divulgado no início de junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assinalou que os exames
sorológicos não têm a finalidade de atestar imunidade. “Não
existe, até o momento, a definição da quantidade mínima de anticorpos neutralizantes – que
evitam a entrada e a replicação
do vírus nas células – para conferir proteção imunológica contra a infecção, reinfecção, formas graves da doença e novas
variantes de Sars-CoV-2 em circulação. Por isso, os testes para

diagnóstico não podem ser utilizados para determinar proteção
vacinal”, diz o comunicado.
O Food and Drug Administration (FDA), órgão regulatório
dos Estados Unidos equivalente
à Anvisa, já havia emitido um
comunicado sobre o assunto em
maio. O FDA alertou que, embora o exame sorológico possa
ser utilizado para identificar pessoas que possivelmente foram
expostas à Covid-19 anteriormente, são necessários mais estudos para avaliar os resultados
em indivíduos vacinados.
A Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBIm) foi mais
uma das entidades médicas a exprimir um parecer sobre a questão, afirmando que os testes não
são recomendados para esse fim
porque não permitem uma conclusão inequívoca sobre a resposta à vacina. Por meio de uma
nota técnica, a Associação Médica Brasileira (AMB) também
se manifestou. “Sorologias negativas não indicam falta de proteção, pois alguns indivíduos
podem não apresentar sorocon-

versão, embora apresentem algum grau de imunidade celular”,
diz, em nota, a associação.
É importante saber ainda que
cada organismo responde de forma diferente e que os testes não
são capazes de avaliar todos os
mecanismos de defesa proporcionados pelas vacinas. Além dos
anticorpos, existem os linfócitos T (que coordenam a defesa
imunológica e atuam na destruição de células infectadas) e as
células de memória, que podem
produzir mais anticorpos caso
haja contato do organismo com
o vírus. Outro ponto é que ainda
não se sabe quais níveis de anticorpos seriam necessários para
proteger contra a infecção causada pelo SARS-CoV-2.
Os exames sorológicos foram desenvolvidos para diagnosticar pessoas contaminadas pelo
vírus, não para atestar proteção
depois de receber a vacina.
Eficácia da vacina do Butantan
A CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan

em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, já demonstrou sua eficácia em ensaios clínicos de fase 3 e também comprovou sua efetividade no mundo real. Um artigo científico
encaminhado por cientistas do
Butantan em abril para a revista
científica The Lancet mostrou
que a eficácia global da CoronaVac pode chegar a 62,3% se o
espaço entre as duas doses for
de 21 dias ou mais.
No Projeto S, estudo realizado pelo Instituto Butantan na
cidade de Serrana, ao atingir-se
uma cobertura vacinal de aproximadamente 75% da população
adulta do município com a CoronaVac, foi possível controlar
a epidemia no local. Além de
evitar a grande maioria das internações e óbitos por Covid19, a vacinação conseguiu diminuir a transmissão do vírus
– beneficiando, inclusive,
quem não havia se imunizado.
A aplicação da vacina fez os casos sintomáticos de Covid-19
caírem 80%, as internações,
86%, e as mortes, 95%.

SP bate recorde com 619 mil doses
e aplica mais de 1/3 de vacinas do
país em um dia
O Governo de São Paulo
confirmou uma nova aplicação
recorde de vacinas contra a
COVID-19 no estado em um
único dia. Na última quartafeira (21), o Vacinômetro registrou 619.249 doses aplicadas nos 645 municípios
paulistas, o equivalente a
36,21% da vacinação total de
todo o país nesta data. A meta
é proteger toda a população
adulta com ao menos uma dose
até 20 de agosto.
Após duas reestruturações
do cronograma do PEI (Plano
Estadual de Imunização) desde o
mês passado, a campanha de vacinação prossegue em ritmo
bastante acelerado, com suces-

sivos registros diários superiores a 300 mil doses desde a
segunda quinzena de junho –
nos últimos sete dias, a vacinação em São Paulo ultrapassou 500 mil doses diárias em
quatro ocasiões.
Na última quarta, os dados
do Vacinômetro mostram
380.392 aplicações de primeira
dose e outras 230.793 de segunda dose das vacinas do Butantan,
Fiocruz e Pfizer, além de 8.064
imunizações com dose única do
imunizante da Janssen. Este é o
segundo dia consecutivo de recorde na aplicação de vacinas
contra o coronavírus no estado
de São Paulo.
O recorde anterior havia sido

obtido no último sábado (16),
com 563.341 aplicações – foram 338.987 aplicações de primeira dose, 192.218 de segunda dose e 32.136 de dose única
naquele dia. A terceira maior
marca até agora foi a da última
segunda (19), com 521.593 vacinações – 383.621 em primeira dose, 125.703 em segunda e
12.269 em aplicação única.
Até as 15h59 de quinta (22),
o Vacinômetro registrava um total de 33.502.180 vacinações
contra o coronavírus em todo o
estado desde o início da campanha contra a COVID-19, no dia
17 de janeiro.
São 24.529.105 aplicações
de primeira dose, além de outras

7.930.412 pessoas com ciclo
completo de duas vacinações e
1.042.663 protegidas com dose
única. O esquema vacinal completo já imunizou 17,70% da
população geral de SP.
A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser
acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ .
Nele, qualquer pessoa tem
acesso a dados detalhados sobre
doses aplicadas por município,
distribuição de doses, ranking de
vacinação, ranking de aplicação
das doses distribuídas, evolução
da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.

Estado de São Paulo ultrapassa 72%
de adultos vacinados contra COVID-19
O Estado de São Paulo superou a marca de 72% da população adulta vacinada com pelo
menos uma dose contra a COVID-19 na quinta-feira (22).
Além disso, 25% de todas as
pessoas com 18 anos ou mais
que residem no estado já estão com o esquema vac inal
completo.
Até às 10h36 desta quintafeira (22), São Paulo já vacinou
25,3 milhões de pessoas com
pelo menos uma dose (primeira
ou dose única).
O Estado também já tem 7,8
milhões de registros de segunda dose e mais 1 milhão de
aplicações de dose única (vacina da Janssen). Os números
totalizam 8,8 milhões de pessoas que já concluíram seu esquema vacinal, ou seja, receberam as duas doses das vaci-

nas que têm esta indicação em
bula ou foram imunizadas com
dose única.
A população adulta de SP é
de 35,3 milhões, segundo as estimativas do IBGE de 2020, e
Governo do Estado de São Paulo quer vacinar este público com
pelo menos uma dose até dia 20
de agosto.
A campanha de vacinação
prossegue em ritmo intenso,
com balanços diários que chegam ao dobro de registros diários verificados entre o final de
maio e início de junho. Na última segunda-feira, por exemplo,
foram registradas mais de 500
mil doses no dia.
São Paulo é o Estado que
mais vacina no Brasil, em números absolutos, e segue avançando com o calendário com celeridade à medida que as remes-

sas são entregues pelo Ministério da Saúde, contando com uma
logística ágil e organizada para
distribuição às 645 cidades.
A evolução diária da campanha pode ser acompanhada no
painel completo do Vacinômetro,
no
site
https://
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ .
Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de
vacinação, ranking de aplicação
das doses distribuídas, evolução
da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.
Pré-cadastro virtual
As pessoas que integram os
públicos-alvo da campanha podem realizar um pré-cadastro no
site Vacina Já, que facilita o andamento da imunização tanto

para o usuário quanto para os
profissionais de saúde. O preenchimento do formulário não é
obrigatório, mas leva de um a
três minutos e economiza até
90% do tempo de atendimento
nos postos de vacinação.
Também é possível fazer o
cadastro por meio de um assistente virtual no Whatsapp, fruto
de parceria entre as Secretarias
de Comunicação e da Saúde. O
chatbot oferece ainda informações confiáveis sobre o Plano
Estadual de Imunização, incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano São
Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.
Para acessar o serviço no
WhatsApp, basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi”
ou clicar no link wa.me/551.
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Governo Federal desbloqueia
todo o Orçamento de 2021
A diminuição de diversas estimativas de gastos obrigatórios
criou espaço no teto federal de
gastos e fez o governo desbloquear todo o Orçamento de
2021. Segundo o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, divulgado na
quinta-feira (22) pelo Ministério da Economia, a equipe econômica liberou os R$ 4,522 bilhões que estavam contingenciados desde a sanção do Orçamento, em abril.
A pasta mais beneficiada foi
o Ministério da Educação, com
R$ 1,558 bilhão liberados. Em
seguida, vêm os ministérios da
Economia (R$ 830,5 milhões),
da Defesa (R$ 671,7 milhões) e
do Desenvolvimento Regional
(R$ 382,7 bilhões).
Da verba que estava bloqueada, R$ 2,8 bilhões poderão ser
liberados para gastos discricionários (não obrigatórios), como
investimentos (obras e compras
de equipamentos). O relatório
também aumentou em R$ 25,44
bilhões, de R$ 99,495 bilhões para
R$ 124,935 bilhões, a previsão
de créditos extraordinários.
Fora do teto de gastos, os
créditos extraordinários estão
relacionados aos gastos com o
enfrentamento da pandemia de
covid-19. A ampliação de R$
25,44 bilhões está relacionada à
prorrogação do auxílio emergencial por três meses. O benefício, que acabaria neste mês, foi

estendido até outubro.
Teto de gastos
Enviado a cada dois meses ao
Congresso, o Relatório de Receitas e Despesas orienta a execução do Orçamento. O documento baseia-se na previsão
de parâmetros econômicos,
no desempenho da arrecadação
e nas estimativas de gastos para
contingenciar (bloquear) ou liberar verbas.
Neste relatório, o principal
fator que permitiu o desbloqueio
dos recursos foi a revisão para
baixo, em R$ 16,826 bilhões, das
despesas sujeitas ao teto de gastos. No documento anterior, divulgado no fim de maio, a previsão de gastos estava em R$ 4,522
bilhões (exatamente o valor liberado hoje) acima do limite.
Os principais gastos reestimados para baixo foram o Bolsa
Família (-R$ 9,496 bilhões, por
causa da recriação do auxílio
emergencial), as despesas com o
funcionalismo (-R$ 3,022 bilhões), a redução de subsídios
para o Financiamento Estudantil
(-R$ 1,756 bilhão) e a redução
dos demais subsídios e subvenções (-R$ 905,5 bilhões). A equipe econômica também reduziu
em R$ 891 milhões a estimativas de gastos com benefícios da
Previdência Social, ainda decorrente da reforma da Previdência.
Com a reestimativa das despesas incluídas no teto, o gover-

no ganhou uma folga de R$
12,304 bilhões. Essa folga foi
em parte consumida por um
acórdão fechado com o Tribunal
de Contas da União que determinou que os R$ 9,496 bilhões
do Bolsa Família não utilizados
fossem empregados no combate à pandemia de covid-19. Mesmo com a liberação dos R$
4,522 bilhões, restou uma folga
de R$ 2,807 bilhões no teto de
gastos para este ano.

juros da dívida pública. Para este
ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estipula meta
de déficit de até R$ 247,1 bilhões, com a possibilidade de
abatimento da meta de até R$ 40
bilhões de gastos relacionados
ao combate à pandemia. No entanto, o crescimento da economia e a inflação, que estão impulsionando as receitas do governo, darão folga significativa
para o governo neste ano.

Meta fiscal
O relatório também reduziu,
de R$ 187,7 bilhões (2,2% do
Produto Interno Bruto, PIB)
para R$ 155,4 bilhões (1,8% do
PIB), a estimativa de déficit primário para este ano. O principal
fator foi o crescimento da arrecadação decorrente da recuperação econômica, que fez a equipe econômica revisar para cima
a estimativa de receitas em R$
43,1 bilhões.
Como os gastos obrigatórios subirão R$ 10,8 bilhões (por
causa da revisão dos créditos
extraordinários, compensada
pela diminuição de outras despesas obrigatórias), a previsão
final de déficit foi diminuída em
R$ 32,3 bilhões. Essa é a diferença final entre a projeção anterior e atual do resultado fiscal
em 2021.
O déficit primário representa
o resultado negativo das contas
do governo, desconsiderando os

Histórico
Sancionado no fim de abril,
o Orçamento de 2021 enfrentou
uma negociação tensa. A lei orçamentária foi sancionada com
R$ 19,8 bilhões vetados e R$
9,3 bilhões contingenciados
(bloqueados). Em maio, o Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas permitiu a liberação
de R$ 4,8 bilhões.
Com o relatório divulgado
hoje, os cerca de R$ 4,5 bilhões
que ainda estavam bloqueados
foram definitivamente liberados, e todos os ministérios e
órgão públicos tiveram a verba
recomposta. Aprovado com cerca de R$ 30 bilhões remanejados de gastos obrigatórios para
emendas parlamentares, o Orçamento de 2021 foi sancionado
com vetos parciais, após um
acordo político, para evitar o
descumprimento de regras fiscais por parte do governo.
(Agencia Brasil)

Pix poderá ser usado em aplicativos
de mensagens e compras online
O Banco Central (BC) anunciou na quinta-feira, uma atualização do Pix para ampliar o uso
do sistema de pagamentos instantâneos. Com as alterações,
será possível fazer transferências por meio de aplicativos de
mensagens e redes sociais, além
de pagar as compras feitas pela
internet.
Para isso, uma resolução do
BC, anunciada na quinta-feira,
regulamenta regras para as instituições financeiras participantes do open banking (sistema de
compartilhamento de dados).
Somente essas instituições poderão oferecer os novos serviços. Foram definidos os requisitos técnicos e os procedimentos operacionais para o compar-

tilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento
de Pix. A chamada iniciação
ocorre quando a instituição que
faz a transação do pagamento
com Pix é diferente do banco
que detém a conta do usuário
pagador. Ou seja, o usuário poderá efetuar o pagamento por
meio de outro aplicativo que não
é o do seu banco onde a conta
com a chave Pix foi cadastrada.
A previsão é que o serviço,
que é uma nova modalidade para
pagamentos instantâneos no Pix,
comece a funcionar a partir do
dia 30 de agosto.
Novidades
O serviço vai permitir a movimentação de contas bancárias

a partir de diferentes plataformas
e não apenas pelo aplicativo ou
site do banco. Ou seja, com a atualização, será possível efetuar o
pagamento com Pix usando o serviço de outras instituições.
Entre as inovações também
está a possibilidade de realizar
uma transferência por meio de
aplicativos como os de mensagens
ou mesmo pelas redes sociais.
Outro uso possível pode
ocorrer no caso dos pagamentos
de compras online. Com a nova
modalidade, quem comprar um
produto pela internet poderá ser
automaticamente direcionado
para a tela de pagamento da transação no aplicativo do seu banco. Nesse caso, após a conclusão da transação, o cliente será

redirecionado automaticamente
de volta para a loja virtual ou aplicativo.
A resolução do BC atualiza
as regras do Pix e estabelece que
as mudanças ocorrerão por fases, de modo que as instituições
tenham tempo suficiente para
efetuar os ajustes nos seus sistemas para cada uma das formas
de iniciação de pagamento por
Pix: inserção manual, chave Pix,
QR Code estático e dinâmico e
diretamente com os dados do
recebedor.
Apenas instituições autorizadas pelo BC poderão exercer a
função de iniciadoras de Pix. E
o usuário terá que autorizar o
compartilhamento de dados.
(Agencia Brasil)

Ministro da Economia volta a
defender reforma tributária ampla
O ministro da Economia
Paulo Guedes voltou a defender
uma reforma tributária ampla.
Durante debate sobre a reforma
do Imposto de Renda (IR), realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o ministro disse que a proposta atualmente em discussão no Congresso Nacional é o “primeiro
capítulo”. Guedes ressaltou que,
embora a versão inicial apresentada pelo governo para a reforma tenha sido “mais conservadora”, o momento agora é de arriscar para o “outro lado”.
Segundo o ministro, a proposta inicial do governo sempre
foi de uma reforma ampla que
mexesse, inclusive, com os encargos trabalhistas, mas o debate “foi interditado”. O ministro
disse ainda que a reforma tributária terá como vetores tributar
lucros e dividendos e reduzir a
tributação sobre as empresas,
que ele classificou como “máquinas de investimentos e de
geração de emprego e renda”.
“Quem vamos tributar e onde
vamos tributar para poder desonerar a Previdência?” questionou Guedes. “Então, uma reforma tem que ser feita aos poucos
até para as pessoas refletirem.
Então vamos fazer primeiro uma

reforma para imposto de valor
adicionado, vamos acabar com
100 regimes de tributação diferentes, com o IVA ,Imposto de
Valor Agregado. Está no Congresso, é a CBS, Contribuição
sobre Bens e Serviços”, acrescentou.
O ministro disse ainda que as
reformas caminham em um ritmo “satisfatório” e que o parlamento tem um viés reformista e
que o presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PPAL), também “está comprometido com a implementação das
reformas”.
Na semana passada, o relator
da proposta, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), apresentou um
relatório preliminar. A aprovação
do texto deverá gerar uma perda
líquida de arrecadação de cerca
de R$ 27 bilhões em 2022 e de
R$ 30 bilhões em 2023.
O relatório também manteve a previsão de tributação dos
dividendos a 20% na fonte. Por
outro lado, reduziu de 15% para
2,5% a alíquota base do Imposto de Renda da Pessoas Jurídicas (IRPJ), a partir de 2023.
“O segundo capítulo é sobre
a renda. Vamos fazer a reforma
de todos os tempos? Não, uma
longa caminhada começa com

um passo. Vamos tributar sobre
lucros e dividendos e vamos desonerar as empresas, a máquina
de acumulação de capital, inovação e tecnologia que cria empregos”, disse. Se o dinheiro ficar
dentro da empresa paga só 20%
de imposto, mas se quiser tirar
o lucro todo aí paga 36%, mas
aí a decisão é sua: se quiser tirar
paga no acumulado 36% se não
quiser tirar, paga 20%”, exemplificou Guedes.
Encargos
Na visão do ministro, os encargos trabalhistas representam
“uma arma de destruição em
massa dos empregos”, por onerar as empresas e que o governo
vai “encarar” o debate.
“Você cria um emprego e
para criar um emprego de R$
1.100, custa R$ 2000. Não a toa
que cada trabalhador para ser
empregado você tem que jogar
outro no mar”, disse.
Ao abordar a antiga intenção
da equipe econômica de recriar
um imposto sobre transações
financeiras, Guedes disse ainda
que “a hipocrisia de se esconder
atrás do pobre é uma prática no
Brasil”.
Segundo ele, a cobrança não
seria regressiva e teria um me-

nor impacto para as pessoas
mais pobres. O ministro citou
como exemplo a cobrança de
uma alíquota de 0,1% sobre as
transações, o que resultaria em
R$ 1 de cobrança de carga tributária e uma movimentação de
R$ 1 mil e que o valor seria maior para quem ganha mais.
Guedes disse ainda que a reforma deve ajudar a diminuir as
disputas judiciais e as isenções
fiscais aplicadas a diferentes
setores. Segundo o ministro, o
sistema tributário brasileiro é
um “manicômio”, que privilegia
quem tem mais dinheiro e maior poder de pressão sobre o governo.
“Estamos de acordo com a
reforma ampla, mas tínhamos
que realmente acabar com esse
manicômio tributário que temos
e todo esse contencioso de um
lado e as isenções de outro lado.
Quem tem poder político, vem
a Brasília e consegue a desoneração: R$ 300 bi anuais e quem
tem o poder econômico vai para
o contencioso: prefiro pagar R$
100 milhões para um escritório
de advocacia do que pagar R$ 1
bilhão para a Receita Federal e
fica 10, 15 anos empurrando
essa disputa”, afirmou. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Manifestantes de
Cuba recebem
sentenças de prisão
“Pátria e Vida”, uma canção de hip hop antigovernamental de
vários dos músicos mais populares de Cuba no exílio e que se
tornou viral, se transformou em um hino para os protestos sem
precedentes que abalaram o país caribenho neste mês.
Agora, o artista visual que filmou parte do videoclipe em Cuba,
Anyelo Troya, foi condenado a 1 ano de prisão sob acusação de
instigar tumultos, segundo familiares, após participação em um
ato em Havana.
Os ativistas argumentam que é apenas o começo de uma onda
de julgamentos sumários das centenas de manifestantes que as
autoridades detiveram durante e após os protestos incomuns de
11 e 12 de julho. O governo culpou contrarrevolucionários apoiados pelos Estados Unidos pela agitação.
“Eles o levaram a julgamento sem defesa, nem advogado, nem
nada”, disse sua mãe, Raisa González, à Reuters, após assistir à
sentença que descreveu como um julgamento coletivo de cerca
de 12 pessoas.
Autoridades cubanas que atendem a jornalistas estrangeiros
não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre os casos dos detidos na ilha.
O presidente Miguel Díaz-Canel disse na televisão estatal na
semana passada que há pessoas que receberão a resposta que a
lei cubana considera e “que será enérgica”, mas afirmou que haveria o devido processo legal.
Mas Raisa González disse que não foi informada a tempo do
julgamento de seu filho e que quando chegou ao tribunal com
seu advogado, ele já havia sido condenado. O julgamento foi criticado pela Anistia Internacional e pela Human Rights Watch
(HRW) por ter sido realizado sem a devida defesa ou o devido
processo.
Troya, de 25 anos, já estava na lista do governo por sua participação na canção, cujo nome subverte o slogan revolucionário
“Pátria ou Morte”, contou sua mãe.
“Teremos centenas de presos políticos em apenas duas semanas”, disse Javier Larrondo, representante da organização de
direitos humanos Cuban Prisoners Defenders.
Autoridades confirmaram na terça-feira que iniciaram os julgamentos dos detidos sob acusação de instigar distúrbios, vandalismo, disseminação de epidemia ou agressão, acusações que
podem acarretar penas de até 20 anos de prisão.
Os protestos, que começaram em uma pequena cidade há 10
dias e depois se espalharam, ocorrem durante a pior crise econômica de Cuba em décadas, o que se soma às restrições de liberdades civis.
Paradeiro desconhecido
A maioria dos detidos foi mantida incomunicável, enquanto a
localização de alguns ainda é desconhecida, segundo o grupo de
direitos humanos no exílio Cubalex e a Human Rights Watch
(HRW), de acordo com entrevistas com parentes.
Os cubanos têm postado fotos de pessoas que dizem não conseguir localizar ou compartilhando histórias de prisões em um
grupo do Facebook chamado “Desaparecidos #SOSCuba”, com
mais de 10.000 membros.
“Fomos de delegacia em delegacia procurando por ela”, disse Alberto Betancourt sobre sua irmã, mãe de dois filhos, detida
em um protesto em Havana.
“Eles não me deixam falar com ela”, afirmou à Reuters, contendo as lágrimas. “Mas ela não é uma criminosa. Ela simplesmente se deixou levar pela multidão”, observou ele.
Autoridades do Ministério do Interior cubano negaram na
terça-feira que alguém estaria “desaparecido” e disseram que uma
lista de detidos que circula - eles não disseram qual - é manipulada e inclui pessoas que nunca foram detidas. (Agencia Brasil)

Terremoto de
magnitude 6,8 atinge
costa sul do Panamá
Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a costa sul do Panamá na quarta-feira (22), sem que as autoridades relatassem imediatamente vítimas ou danos.
O terremoto, que foi percebido em algumas áreas da vizinha
Costa Rica, teve seu epicentro 49 quilômetros ao sul de Punta
de Burica, no Panamá, a uma profundidade de 10 quilômetros,
segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que
inicialmente relatou uma magnitude de 7.
O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos
descartou um alerta de tsunami em vigor após o movimento.
Autoridades de Defesa Civil do Panamá disseram que estavam monitorando a região, mas nenhum dano ou vítima havia sido
registrado até o momento. (Agencia Brasil)

Plataformas do Google
movimentaram R$ 67 bilhões
no Brasil em 2020
No ano passado, as ferramentas de busca e publicidade do
Google, o Google Play e o YouTube, movimentaram R$ 67 bilhões em atividade econômica no
Brasil. A informação consta do
Relatório de Impacto Econômico, divulgado esta semana pelo
Google. Esse número é 30%
maior do que o que foi registrado em 2019.
Além disso, mais de 207 mil
empresas, publishers, organizações sem fins lucrativos, criadores de conteúdo e desenvolvedores de todo o país contrataram
as ferramentas de publicidade
do Google, do Google Ads e do

Google AdSense, informou o
documento.
Esse aumento, segundo o
Google, foi resultado da necessidade de empreendedores e organizações precisarem se reinventar para sobreviver em um
momento de pandemia, apostando no digital.
“As empresas aceleraram sua
digitalização durante a pandemia
e estão colhendo os resultados,
provando que a internet é, cada
vez mais, uma ferramenta de propulsão da atividade econômica”,
disse Fabio Coelho, presidente
do Google Brasil, em nota.
(Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 4

SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021

Governo lança plano para
combater incêndios florestais
ONU promove
debates sobre
mudanças climáticas
no Brasil
A Organização das Nações
Unidas (ONU) lançou na quinta-feira (22) a campanha “Nós
>> o movimento”, com o objetivo de “aumentar o diálogo e as
ações em torno das mudanças
climáticas no Brasil”, por meio
da promoção de debates sobre
o tema até a realização da 26ª
sessão da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, a
ocorrer de 1° a 12 de novembro, em Glasgow, Escócia.
De acordo com a entidade,
estão previstas ações em espaços públicos, onde será mostrado o impacto que a questão
climática causa na sociedade.
A primeira ação será no Parque
do Ibirapuera, em São Paulo,
onde totens digitais exibirão
mensagens sobre como o clima está conectado com a saúde, o bem-estar, a proteção de
áreas verdes e a promoção de
ecossistemas mais saudáveis.
A campanha pretende ampliar a conscientização das
questões sobre o clima, “mostrando de que maneira ele está
conectado com desafios e pro-

blemas atuais do país, como
desemprego, segurança alimentar e mobilidade, mas reforçando que as soluções estão disponíveis, e são acessíveis, práticas e realistas”, diz a
entidade ao informar que pretende, com as ações, fortalecer indivíduos, comunidades,
empresas e lideranças, articulando conexões e conversas
sobre a agenda climática.
“Todos são convidados a
participar, debatendo ações e
compartilhando conteúdos. Por
meio da contribuição de vários
agentes que trabalham com proteção ambiental e justiça climática, além de pessoas interessadas em fazer parte dessa ação,
“Nós >> o movimento” quer
mostrar a urgência e a relevância da questão do clima”, detalhou, em nota, a ONU.
Materiais da campanha,
histórias de quem está fazendo sua parte e outras informações sobre as mudanças climáticas podem ser obtidas a partir
do
site
www.nosomovimento.com.br.
(Agencia Brasil)

Ano letivo de 2021
começou presencial
em 16% dos
municípios
A maior parte das escolas
públicas municipais no Rio de
Janeiro continua exclusivamente em ensino remoto. Apenas
1,1% das redes de ensino começaram o ano letivo de 2021
com aulas totalmente presenciais e 15,1% de forma híbrida,
mesclando aulas presenciais
com ensino remoto. Os dados
são de pesquisa da União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime) divulgada na quinta-feira (22).
O estudo foi realizado com
apoio do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef)
e do Itaú Social entre os meses de junho e julho de 2021,
com 3.355 redes municipais
que, juntas representam 60,2%
do total de municípios do país
e respondem por mais de 13
milhões de estudantes. As redes municipais concentram a
maior parte das matrículas das
creches, pré-escolas e ensino
fundamental públicos.
A pesquisa mostra ainda que
57% das redes concluíram os
protocolos sanitários para a
prevenção da covid-19. Quanto à imunização dos profissionais da educação, o processo já
começou em 95,1% das redes
municipais entrevistadas.
Em pronunciamento, na terça-feira (20), o ministro da
Educação, Milton Ribeiro, defendeu o retorno dos estudantes às aulas presenciais nas escolas. Segundo o presidente da
Undime, Luiz Miguel Martins
Garcia, que é dirigente municipal de Educação em Sud Mennucci (SP), é preciso considerar a situação de cada localidade. A expectativa é que, no segundo semestre, com a adoção
dos protocolos, mais redes retomem o ensino presencial.
“Todo mundo está muito
ansioso e quer a volta, mas essa
volta precisa ser com segurança, valorizando a vida e o direito à educação. É muito importante que a gente tenha respeito à autonomia de cada rede
para avaliar a sua condição de
volta, de como proceder e
como garantir esses dois direitos essenciais”, diz Garcia.
Segundo o estudo, a conectividade de estudantes e professores, bem como a infraestru-

tura das escolas continuam sendo consideradas as maiores dificuldades enfrentadas pelas
redes durante a pandemia. Quase todas as redes, quando se
trata de ensino remoto, usam
materiais impressos (98,2%) e
passam orientações por WhatsApp (97,5%). “Nós temos um
vazio de acessibilidade muito
grande no país”, diz Garcia, que
ressalta que mesmo em centros urbanos, “há apagões de
conectividade muito forte”.
A infraestrutura das escolas é também empecilho para
o retorno às aulas presenciais.
“A estrutura das escolas é que
vai auxiliar a garantir um retorno seguro, que a gente sabe
que é fundamental e que deve
acontecer, mas precisa adaptar
a estrutura escolar para esse
novo cenário, com protocolos
e medidas de segurança e adaptação do ambiente”, diz a coordenadora do Observatório do
Marco Legal da Primeira Infância (Observa) Thaís Malheiros.
De acordo com dados disponibilizados pelo Observa, a
partir do Censo Escolar 2020,
apenas 41% das crianças matriculadas em creches e 41%
das matriculadas em pré-escolas estão em estabelecimentos
que possuem área externa. “A
área externa e com grande ventilação é fundamental para, por
exemplo, o momento da alimentação [quando as crianças
estão reunidas sem máscaras]”,
diz Thaís.
Além disso, mais de 20% das
crianças com até 5 anos estão
matriculadas em escolas sem
itens de saneamento básico,
como água filtrada, esgotamento sanitário ou coleta de lixo.
Com a pandemia, segundo
estimativa divulgada pelo Unicef, o número de crianças e
adolescentes sem acesso à
educação no Brasil saltou de
1,1 milhão em 2019 para 5,1
milhões em 2020. A pesquisa
divulgada na quinta-feira, mostra que essa é uma preocupação dos dirigentes. Cerca de
60% dos respondentes consideram a busca ativa de estudantes em abandono ou risco de
abandono escolar uma das prioridades das redes municipais
de educação. (Agencia Brasil)

Casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais na Amazônia, no Cerrado e
no Pantanal terão, a partir de
agora, um planejamento específico que prevê inclusive a antecipação de ações. Lançado na
quinta-feira (22) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Plano Estratégico Operacional de Atuação Integrada no
Combate a Incêndios Florestais,
prevê a Operação Guardiões do
Bioma. A estratégia envolverá
cerca de 6 mil profissionais na
prevenção, repressão e investigação de tais ocorrências.
Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, todos os
estados e o Distrito Federal vão
oferecer profissionais especializados para participar da operação em apoio aos estados onde
a situação é mais crítica. Em
contrapartida, o pagamento das
diárias aos profissionais envolvidos e a coordenação e integração dos órgãos ficarão a cargo
do governo federal. A operação
terá início de acordo com de-

manda dos estados nos meses de
agosto a novembro.
De acordo com o Ministério
da Justiça, os estados do Acre,
Amazonas, Amapá, Maranhão, de
Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, do Pará, de Rondônia,
Roraima, do Tocantins e de Goiás serão o foco de atuação.
A operação envolve ainda os
ministérios do Meio Ambiente
e do Desenvolvimento Regional
e as secretarias estaduais de Segurança Pública e de Meio Ambiente, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros
Militares do Brasil. Nos estados
e no DF, os bombeiros militares é farão a coordenação local
dos trabalhos.
“Com a soma de esforços e
integração entre União e estados, vamos mostrar para o mundo que o Brasil está engajado na
preservação de seus biomas.
Este é um compromisso do governo Jair Bolsonaro e que estamos concretizando nessa ação
inédita envolvendo três ministérios e todas as unidades da fede-

ração em apoio aos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal”, destacou o ministro da Justiça.
Na cerimônia de lançamento, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro, afirmou que
a ação conjunta “será efetiva para
combater os crimes, especialmente os ligados a incêndios florestais”.
Efetivo
Entre os quase 6 mil homens
envolvidos na operação, 200 são
bombeiros e policiais militares
da Força Nacional de Segurança
Pública, 1.642 do PrevFogo do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), 1.427 brigadistas do ICMBio, e mais 1.570
bombeiros e policiais militares
ambientais dos estados. E mais
900 bombeiros de outras unidades da federação, que estão fora
do foco de atuação e poderão ser
enviados para reforçar o efetivo,
caso necessário.
A Polícia Federal ficará responsável pelo desenvolvimento

de ações de inteligência e de
polícia judiciária para mitigar e
reprimir devastações criminosas, além de prestar apoio logístico aos demais órgãos participantes.
Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal também
estará presente coordenando a
segurança e reprimindo eventuais crimes. As polícias civis,
militares e a Defesa Civil também farão parte da operação dentro de suas respectivas áreas de
atuação. Os órgãos envolvidos,
de acordo com suas competências legais, vão monitorar e realizar ações efetivas nos locais
onde há grandes focos de incêndios, além de apurar crimes que
podem estar sendo cometidos.
Entre as ações previstas, destacam-se o monitoramento e diagnóstico de riscos, reuniões
com os estados, elaboração, revisão e validação de planos, matrizes e protocolos integrados,
além da avaliação de resultados
para propor medidas corretivas
e preventivas. (Agencia Brasil)

Bolsa Família perto de R$ 300
comprimiria investimentos, diz Funchal
A folga do teto de gastos prevista para o Orçamento do próximo ano permitirá elevar o beneficio médio do Bolsa Família para
perto de R$ 300, disse na quintafeira (22) o secretário especial de
Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal. Essa despesa, no entanto, comprimiria investimentos para 2022.
Por causa da inflação acumulada de 8,35% entre julho de
2020 e julho deste ano, o teto
federal de gastos subirá de R$
1,486 trilhão em 2021 para R$
1,61 trilhão em 2022, diferença
de R$ 124 bilhões. Isso ocorre
porque, até 2026, o teto será
corrigido pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
De acordo com o secretário
especial de Fazenda, o Orçamento do próximo ano terá uma fol-

ga de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões para o cumprimento da
regra do teto. Isso deverá ocorrer mesmo que todas as despesas obrigatórias cresçam dentro
do previsto em 2022. Mesmo
assim, Funchal diz que a elevação do valor médio do Bolsa
Família retiraria espaço para os
investimentos, caso o valor médio fique em R$ 300.
“Após as atualizações das
previsões macroeconômicas e
levando em consideração que os
gastos com pessoal e Previdência são as maiores contas hoje
do governo, está estimado que,
se não tiver mais surpresas, a
folga do teto deverá ficar entre
R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões.
Isso daria margem para o Bolsa
Família chegar perto de R$ 300,
mas acaba comprimindo o espaço para outros investimentos”,

disse Funchal ao explicar a liberação de R$ 4,5 bilhões do Orçamento.
Nesta semana, o presidente
Jair Bolsonaro anunciou a elevação do valor médio do benefício do Bolsa Família, atualmente em R$ 190, para R$ 300. Segundo ele, a mudança poderá
entrar em vigor em novembro
deste ano.
Déficit primário
O secretário afirmou que
existe a chance de que o Brasil
volte a ter superávit primário em
2023 ou em 2024. Segundo Funchal, isso poderá ocorrer caso as
estimativas apresentadas pela
Secretaria de Política Econômica na semana passada se confirmem.
O Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas trouxe es-

timativas mais conservadoras.
Enviado na quinta-feira (22) ao
Congresso Nacional, o documento usa os parâmetros do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, segundo os
quais o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social
e Banco Central) teria déficit
primário de 1,9% em 2022,
1,5% em 2023 e 1% em 2024.
O resultado primário representa o superávit ou déficit nas
contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da
dívida pública. O indicador foi
criado como uma ferramenta
para impedir que o endividamento do governo saia do controle.
Desde 2014, o Governo Central
fecha o ano com déficit primário, após passar mais de dez anos
registrando resultado positivo.
(Agencia Brasil)

Indicações melhoram entendimento
com Senado, diz ministro da Economia
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quintafeira (22) que indicações de políticos para ocuparem cargos de
ministros como o do Trabalho
ou da Casa Civil são “acomodações políticas inteiramente
normais”, e que, no caso específico da indicação de Onyx
Lorenzoni e do senador Ciro
Nogueira (PP-PI) para essas
pastas, dec orre da “necessidade
de melhorar o arco de alianças e
entendimento no Senado”.
O anúncio dos nomes de Lorenzoni e Nogueira para comandar as duas pastas foi feito nesta
quinta-feira pelo presidente Jair
Bolsonaro. A expectativa é que
eles assumam os cargos na semana que vem.
“Para nós, sempre foi importante conseguir a sustentação
política para fazer as reformas
que estavam andando na Câmara
dos Deputados e foram bloqueadas por um problema do Sena-

do. A democracia é isso. Quando tem pressão política, o presidente faz movimento político.
Toda reforma ministerial é feita com conteúdo político, mas
isso não vai mudar a orientação da política econômica”,
disse Paulo Guedes hoje a jornalistas na portaria do Ministério da Economia.
“O que aconteceu desta vez
foi que há necessidade de melhorar o arco de alianças e entendimento no Senado”, acrescentou Guedes, ao comentar o
convite feito a Nogueira que,
segundo o ministro, “é um profissional de política”. A entrada
do senador na Casa Civil, que tradicionalmente foi um cargo ocupado por políticos, “é um movimento político natural”, disse o
ministro.
Para Guedes, a melhor interpretação para o que está acontecendo é que “o presidente não
cedeu o coração da política eco-

nômica, por pressão política, a
outros partidos”. Além disso, as
indicações são de pessoas alinhadas com as políticas liberais
adotadas pelo governo., acrescentou “Está havendo uma reorganização interna, sem nenhuma ameaça ao coração da
política econômica”, disse o
ministro, ao negar que o movimento possa ser mal interpretado pelo mercado.
“Às vezes, o governo é criticado porque não tem interlocução política, e por isso estaria
isolado. Aí, quando o governo
coloca um político lá, dizem que
o governo foi capturado. Precisamos de leituras mais construtivas e sofisticadas”, completou.
Bolsonaro confirmou a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, que, no início
do governo, foi agrupado com
outros quatro ministérios para a
criação do Ministério da Economia, sob o comando do minis-

tro Paulo Guedes. O atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx
Lorenzoni, será o titular do novo
ministério, e o atual chefe da
Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos,
p substituirá na Secretaria Geral.
De acordo com Bolsonaro,
o número de ministérios será
restabelecido para o total de 23.
Em fevereiro deste ano, com a
aprovação da autonomia do Banco Central, o órgão perdeu status de ministério e se transformou em autarquia federal.
Em março deste ano, o presidente já havia promovido uma
reforma ministerial, com mudanças em seis ministérios:
Casa Civil e Secretaria de Governo, ambas ligadas à Presidência da República, ministérios da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores
e da Defesa e também da Advocacia-Geral da União (AGU).
(Agencia Brasil)

Saúde amplia projeção de
entrega de vacinas para agosto
O Ministério da Saúde anunciou na quarta-feira (21) que aumentou para 63,3 milhões a previsão de doses de vacinas contra
covid-19 que devem ser entregues em agosto pelos laboratórios contratados. A previsão anterior era de 60,5 milhões de
unidades.
Segundo a pasta, a nova projeção representa um aumento
superior a 50% em relação a julho, quando o país deve receber
40,4 milhões de doses previstas.
Na quarta-feira, o ministério

confirmou que recebeu do Instituto Butantan mais 1,5 milhão
de doses da Coronavac. Os imunizantes serão incluídos no Programa Nacional de Imunização
(PNI) e distribuídos para os estados e Distrito Federal.
Além das vacinas recebidas,
o instituto aumentou a expectativa de entrega para o próximo
mês de 15 milhões para 20 milhões de doses. A entrega de imunizantes da Pfizer também foi
ampliada, passando de 32,5 milhões para 33,3 milhões.

Além dessas doses, o Brasil
também vai contar com a entrega de 10 milhões de doses da
AstraZeneca, produzidas pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
De acordo com a pasta, 164
milhões de doses de todas as
vacinas contra a covid-19 que
fazem parte do PNI foram distribuídas aos estados. Do total,
foram aplicadas 126,6 milhões,
sendo 91,4 milhões de primeira
dose e 35,1 milhões de segunda
dose e dose única.

Segundo o ministério, o número de pessoas que receberam
a primeira dose representa mais
da metade da população-alvo
(57%) de 160 milhões de pessoas com mais de 18 anos no
Brasil. Quem está com a imunização completa (2º dose ou dose
única) representa 21,7% da população-alvo.
Por meio do vacinômetro do
Ministério da Saúde, a população pode acompanhar o andamento da vacinação em todos os
estados. (Agencia Brasil)
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Produção de aço bruto do Brasil
cresce 24% no primeiro semestre
A produção brasileira de
aço bruto cresceu 24% no primeiro semestre deste ano, em
comparação a igual período do
ano passado, atingindo 18,1
milhões de toneladas. As vendas internas (12,09 milhões de
toneladas) subiram 43,9% e o
consumo aparente (14,03 milhões de toneladas), 48,9%. Os
dados foram divulgados na
quinta-feira (22) pelo presidente executivo do Instituto Aço
Brasil (IABr), Marco Polo de
Mello Lopes.
O balanço revela, porém,
que as exportações tiveram retração em quantidade (-13,7%),
com total de 5,2 milhões de toneladas, e aumento de 28,3% em
valor (US$ 3,8 bilhões) em relação ao mesmo período de 2020.
Lopes disse que o consumo de
aço e o desenvolvimento econômico “andam juntos e são indissociáveis” e que o produto
é um indicador antecedente e

deve influenciar no crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no país).
As importações evoluíram
140,6% no acumulado janeiro/
junho em quantum, somando
2,5 milhões de toneladas, e
105,6% em valor, com US$ 2,3
bilhões no período analisado.
Lopes destacou que, no primeiro semestre, em relação às médias anuais de 2018, 2019 e
2020, as vendas internas cresceram 28,9%, 28,7% e 24,4%,
respectivamente, enquanto as
exportações caíram, na mesma
comparação, 61%, 54,4% e
33,7%. Segundo Lopes, isso
comprova que não corresponde à realidade a argumentação
de que o setor aumentou exponencialmente a exportação.
Para ele, a alíquota do Imposto de Importação não deve
ser reduzida diante das ameaças ao Brasil no setor siderúr-

gico, “por conta do brutal excedente da capacidade instalada no mundo, que atingiu, no
ano passado, 562 milhões de
toneladas”. A seu ver, isso abre
oportunidade para “práticas
predatórias, escaladas protecionistas e preços aviltados”.
Lopes ressaltou que, em
todo o mundo, os países vêm
adotando salvaguardas para se
proteger dessas práticas. Segundo ele, a América do Sul e
o Brasil, em especial, aparecem
sem nenhum mecanismo excepcional de defesa. O Brasil pode,
com isso, transformar-se em um
“depositário de desvios de comércio”, acrescentou.
O presidente do IABr negou
que o preço do aço impeça o crescimento do setor da construção,
uma vez que os lançamentos imobiliários cresceram 167,5% nos
cinco primeiros meses deste ano,
com alta de 160,1% nos financiamentos e de 53,2% nas vendas.

Ele afirmou que o boom (explosão) dos preços das commodities (produtos agrícolas e
minerais comercializados no
mercado externo) não ocorreu
somente no setor siderúrgico
— o minério de ferro, por exemplo, subiu 172,7% de janeiro de
2020 a junho de 2021. A sucata
do Brasil para o mercado doméstico e o ferro-gusa para exportação evoluíram 157,7% e
146,2%, respectivamente. Houve aumentos também para carvão mineral dos Estados Unidos (83,3%) resina (157,9%),
coque com alto teor de enxofre
(281,5% até maio), soja (85,5%)
e algodão (80,5%).
Segundo Lopes, o preço
das commodities está em fase
de normalização. “Esse fenômeno está estabilizando. A perspectiva que se tem é de manutenção dos níveis de preços.”
O Instituto Aço Brasil reviu
as previsões para este ano. A

projeção feita neste mês é de
aumento de 14% na produção
de aço bruto, que deve fechar o
ano com 35,8 milhões de toneladas, superando as estimativas
anteriores de 6,7% e 11,3%, feitas, respectivamente, em novembro de 2020 e em maio de
2021. Caso a previsão se confirme, será o maior patamar da
história da indústria siderúrgica no Brasil. Para as vendas internas, o Comitê de Economia
do IABr prevê expansão de
18,5% este ano, com 23,05 milhões de toneladas, contra 5,3%
em novembro d2 2020 e de
12,9% em maio deste ano. Se
confirmada, tal expansão será a
maior desde 2013, diz a assessoria de imprensa do IABr.
As exportações devem continuar em queda, encerrando o
ano com retração de 8,7%, somando 9,6 milhões de toneladas. As importações têm previsão de incremento de 119%

no ano. O consumo aparente
deverá aumentar 24,1% em
2021, atingindo 26,6 milhões de
toneladas. Quanto ao consumo
per capita, isto é, por habitante, a projeção é alcançar 123,6
quilos, contra 100,9 quilos em
2020, mostrando alta de 32%
em comparação com o ano
2000. Apesar do aumento, o
Brasil ainda está bem distante
da China, cujo consumo per
capita foi de 691,3 quilos, no
ano passado.
Com 31 milhões de toneladas de aço produzidas em 2020,
o Brasil aparece na nona posição no ranking mundial, liderado pela China, com cerca de
1,06 bilhão de toneladas.
O setor siderúrgico nacional prevê investir US$ 8 bilhões entre 2021 e 2025. Esse
valor se somará aos US$ 28,2
bilhões investidos entre 2008
e 2020, informou Mello Lopes.
(Agencia Brasil)

Homens são as principais vítimas de
golpes financeiros, diz pesquisa
Sondagem feita pelo Centro
de Estudos Comportamentais e
Pesquisas (Cecop), da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), revela que, de maneira
geral, os homens são as principais vítimas de golpes financeiros (91%), estão em sua maioria
na faixa etária de 30 a 39 anos de
idade (36,5%), têm ensino superior completo com pós-graduação (38%) e possuem renda familiar mensal entre dois e cinco
salários mínimos (23%).
A pesquisa foi feita com base
em reclamações de investidores
enviadas à autarquia, vinculada
ao Ministério da Economia, entre 2017 e 2019. Essas reclamações, entretanto, não envolviam
apenas fraudes financeiras, mas
situações diversas, esclareceu
em entrevista à Agência Brasil,
o superintendente de Proteção
e Orientação aos Investidores
(SOI) da CVM, José Alexandre
Vasco.
Ao todo, foram analisadas
1.002 respostas e detectadas 178
vítimas de golpes financeiros.
Criptomoedas foram o produto
de investimento mais citado pelas vítimas, sendo mencionadas
por 43,3% dos consultados. Seguem-se mercado Forex, para
transações de câmbio (29,8%);
opções binárias (16,9%); e ações
(15,2%). O principal meio de divulgação para atrair as vítimas
foi o Whatsapp (27,5%), seguido pela divulgação boca a boca
pessoalmente (19,7%), e-mail e
ligação telefônica (12,4% cada),

mostrou a sondagem da CVM.
Segundo explicou o superintendente da CVM, embora a participação das mulheres no mercado de capitais tenha crescido,
o maior número de investidores
ainda é do sexo masculino. “De
modo que era natural mesmo esperar ter um número maior, uma
predominância de homens” entre as vítimas de golpes financeiros, disse Vasco. Outro fator
que pode justificar esse cenário
é o apetite por investimentos alternativos, de maior risco, por
parte dos homens, enquanto as
mulheres demonstram maior desconfiança de seu conhecimento
em termos financeiros e, por
isso, evitam grandes riscos.
Os valores perdidos oscilaram de R$ 100 a mais de R$ 100
mil. A maior parte das vítimas investiu entre R$ 10.001 e R$ 50
mil (22,5%) e entre R$ 1.001 e R$
5.001 mil (21,3%).
De acordo com a pesquisa da
CVM, muitas das vítimas de fraudes têm alta confiança em sua
capacidade de investir. “Talvez
esse excesso de confiança seja
uma característica de confiança
mais dos investidores masculinos do que das investidoras.
Essa dúvida talvez tenha salvado muitas pessoas de caírem em
uma coisa alternativa ou estranha”, disse o superintendente.
Ele esclareceu que nem todas as ofertas sem registro na
CVM são fraudes financeiras.
Às vezes, é uma oferta irregular,
mas não é uma fraude. “Mas,

nos casos de golpes ou fraudes
financeiras, eles usam sempre os
temas do momento. Lá atrás era
boi gordo, avestruz, contratos de
risco coletivo”. Com o tempo, os
golpes foram mudando e os fraudadores buscaram novos temas.
Agora, são as criptomoedas.
“Por serem uma coisa inovadora, elas têm predominado nos
golpes. Daqui a cinco anos, se a
gente fizer uma nova pesquisa,
será outra coisa. Porque a prática não muda; o que muda são
os embustes”, afirmou.
O superintendente ressaltou,
ainda, a parte comportamental
da pesquisa que captou diferenças de atitudes dos investidores. Aqueles que foram vítimas
de golpes financeiros achavam
que era bom investir em algo não
regulado porque tinha retorno financeiro maior.
Entre as vítimas, houve mais
concordância com a afirmação
de que é mais difícil obter um
bom patrimônio apenas trabalhando. Da mesma forma, consideravam que não eram suficientemente recompensadas pelo
seu trabalho do que os investidores não vítimas.
Foram notados no levantamento da CVM alguns perfis de
vítimas. O primeiro engloba
aqueles que pagam para ver, estão dispostos a entrar em mercados não regulados, investem
em pequeno valor para testar. À
medida em que a vítima vai adquirindo confiança, ela vai aumentando a aposta.

“Essas, geralmente, são as
pessoas que perdem mais porque, quando a pirâmide desmorona, o capital investido foi bem
maior”. Outras vítimas são movidas pela confiança e acabam
enganadas. Acreditam em um
site bem organizado e tiveram
indicação de um amigo de um
círculo de relacionamento, que
diz que aquilo está dando certo.
“Em geral, esse esquema tem
uma rentabilidade mais modesta
de 2% a 3% ao mês, o que é muito dinheiro”, afirmou.
Um terceiro grupo abrange
os entusiastas do mercado financeiro, com perfil aberto a novas
oportunidades. “Eles acham que
entendem e confiam. Estudam a
opção e investem. Esses, em geral, optam por não denunciar. Ficam mais envergonhados, é o
que a gente estimou. Reclamam
com quem lhes apresentou a novidade. Eu conheço casos de
pessoas que pagaram às vítimas.
Indenizaram o que o fraudador
verdadeiro levou”, declarou o
superintendente.
Na avaliação de José Alexandre, as pessoas, na verdade, têm
a crença de que a falta de regulação da CVM representa uma
maior oportunidade de ganho e,
muitas vezes, não identificam o
elemento que sinaliza que aquele investimento era fraudulento.
A maioria das vítimas já fazia algum investimento, tinha familiaridade com os conceitos financeiros e se considerava, de alguma forma, conhecedora do

mercado. “As vítimas talvez caíssem nos golpes por necessidade financeira e não eram completamente novatas em termos
de investir no mercado”, contou.
Entre os aspectos que contribuíram para que as pessoas caíssem no golpe, as respostas mais
frequentes foram aparência do
site transmitindo confiança
(39,9%), outros familiares ou amigos já haviam feito o investimento (38,8%), bom atendimento por
parte dos profissionais (35,4%),
pequeno investimento exigido
(30,9%) e desconhecimento da
modalidade do golpe (24,7%).
Entre as não vítimas, foi percebida maior complexidade. O
portfólio tem mais ativos, é mais
refinado e diversificado de investimentos que as vítimas de
fraude. Quem não caiu em golpes investe mais em ações, fundos de investimento, FII (fundos
de investimento imobiliário),
previdência privada, CDB (certificados de depósito bancário),
LCI/LCA (Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito do
Agronegócio).
José Alexandre reforçou que
nem todas as oportunidades de
investimento são reguladas. No
caso das não reguladas, ele acha
importante ter uma atitude bastante criteriosa na análise, buscando informações e, inclusive,
reclamações, pesquisando a empresa para saber o índice de respostas que ela tem e se as pessoas estão satisfeitas. “Há plataformas sérias ofertando moe-

das digitais, mas há outros casos em que isso não acontece”,
revelou.
Para investimentos no mercado de capitais, o principal é olhar
se o ofertante tem registro na
CVM ou é regulado pelo Banco
Central. “Quem está fazendo um
investimento quer uma proteção
maior que tenha uma regulação
que possa reclamar à CVM, deve
consultar o nosso cadastro, verificar e, se não tiver registro, deve
reclamar, buscar o nosso serviço
de atendimento ao cidadão”. No
canal de deliberações da comissão estão registradas as ofertas
irregulares.
“De forma geral, devem desconfiar dessas promessas elevadas de rentabilidade, desconfiar
especialmente da pressão para
investir tipo é agora ou nunca”.
Nesse caso, a pessoa está sendo empurrada para tomar uma
decisão impulsiva, sem direito de
arrependimento.
“Isso é um reconhecimento
de que a pessoa pode tomar uma
decisão irrefletida. Então, pressão para decidir naquele momento é uma bandeira vermelha”,
opinou. O superintendente sustentou que não há rentabilidades mirabolantes. Ele alertou,
ainda, para oportunidades muito inovadoras nas quais a pessoa não consegue entender no
que está investindo e de onde
vem a rentabilidade. “Pode não
ser uma fraude mas, certamente,
não é um produto para você”,
concluiu. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
ANHUMAS S/A
ATIVO
Ativo Circulante
Disponível
Bancos Conta Movimento
Créditos
Empréstimos aos sodas
Debentures a receber- Usina Ester
Ativo não Circulante
Investimentos
Participações Societárias
Total do Ativo

ANHUMAS S/A

CNPJ nº 52.830.114/0001-62
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Março de 2019 e 2020 - Em Reais
Demonstração do Resultado Exercício
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/3/2020 - Em reais
31/03/2019
31/03/2020 PASSIVO
31/03/2019
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2020
774.829,67 31.023.092,57 Passivo Circulante
2.385.431,55 33.566.931,55 Despesas Administrativas e Fiscais
(39.603,85)
(52.513,05)
Contas a Pagar
2.385.431,55
2.599.564,23 Impostos e taxas
(119.301,92)
(2.286,70)
54.829,55
59.047,80 Empréstimos e Financiamentos - Debentures
30.967.367,32 Despesas Financeiras
(625.048,87)
(1.405.613,68)
54.829,55
59.047,80 Passivo Exigível a Longo Prazo
72.000,00 30.376.044,37 Receitas Financeiras
226,41
223.131,96
Conta corrente dos sócios
72.000,00
132.000,00 Resultado Operacional
(783.728,23)
(1.237.281,47)
720.000,12
720.000,12 Empréstimos e ﬁnanciamentos - Debentures
30.244.044,37 Resultado da Equivalência
- 30.244.044,65 Patrimônio Líquido
8.353.081,94 (32.907.279,53) Patrimonial
(23.894.599,50) (40.023.080,00)
720.000,12 30.964.044,77 Capital Social
129.491.430,00 161.030.000,00 Resultado do Exercício antes CSLL (24.678.327,73) (41.260.361,47)
10.035.683,82
12.603,82 Capital Social à integralizar
(31.538.570,00) Resultado do Exercício antes IRPJ (24.678.327,73) (41.260.361,47)
Reserva de Legal
1.634.221,10
1.634.221,10 Lucro Líquido do Exercício
(24.678.327,73) (41.260.361,47)
10.035.683,82
12.603,82 Lucros Acumulados
(122.772.569,16) (164.032.930,63)
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
10.810.513,49 31.035.696,39 Total do Passivo
10.810.513,49 31.035.696,39
31/03/2019
31/03/2020

As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas Explicativas encontra-se na sede da companhia.
Antonio Carlos Coutinho Nogueira - Diretor - CPF 049.682.388-43
Edson Firmino de Paula - CPF 079.498.888-14 - CT CRC 1SP160467/O-0

(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526,17(5(66$'26&2035$=2'( '(= ',$6H[SHGLGR
QRV DXWRV GR 352& 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD GH )D]HQGD
3~EOLFDGR)RUR&HQWUDO±)D]HQGD3~EOLFD$FLGHQWHV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /XtV$QWRQLR1RFLWR(FKHYDUULD
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5$7(5&(,526,17(5(66$'261$/,'(TXHR D &21&(66,21É5,$/,1+$
81,9(56,'$'( 6$ PRYH XPD 'HVDSURSULDomR  'HVDSURSULDomR SRU 8WLOLGDGH 3~EOLFD  '/  GH
'HVDSURSULDomR FRQWUD 5LFDUGR GD 6LOYD 0HKHV 3HQKD $QW{QLD )HUUHLUD GH 2OLYHLUD *HRYDQLD (JLGLR
$VVXQomR2OLYHLUDH-HDQH(JtGLRGH2OLYHLUD REMHWLYDQGR D GHVDSURSULDomR WRWDO GR LPyYHO VLWXDGR QD 5XD
-RmR7HL[HLUDÈOYDUHVQ%DLUUR9LOD&UX]GDV$OPDV6mR3DXOR63REMHWRGDPDWUtFXODGR&5,
63 &RQWULEXLQWH Q  GHFODUDGR GH XWLOLGDGH S~EOLFD FRQIRUPH 'HFUHWR 0XQLFLSDO Q  GH
GH-$1(,52GHSDUDD³LPSODQWDomRGD/LQKD/DUDQMDGH0HWU{GH6mR3DXOR´3DUDROHYDQWDPHQWR
GRV GHSyVLWRV HIHWXDGRV IRL GHWHUPLQDGD D H[SHGLomR GH HGLWDO FRP R SUD]R GH  GH]  GLDV D FRQWDU GD
SXEOLFDomRQRÏUJmR2ILFLDOQRVWHUPRVHSDUDRVILQVGR'HF/HLQRTXDOSRUH[WUDWRVHUiDIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGH

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº 1118411-20.2016.8.26.0100 ( U-1304 )ADoutora
Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Gerson Caldeira da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Dimas de Carvalho e Maria Lúcia de Sousa
Carvalho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
Orlando Fratucelli, nº 381, antigo nº 33, Vila Cristianópolis, Itaquera, São Paulo-SP, com área de 234,32 m²,
contribuinte nº 140.260.0143-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo-SP.
J - 23 e 24/07

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1064950- 70.2015.8.26.0100 ( USUC 796 ) A
DoutoraAna Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
ao Espólio de Rui Bertho Ferreira,Sueli Torres Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Izabel
Martins de Ataíde ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado na
Avenida D uque de Caxias, nº 186, apartamento nº 104, localizado no 1º andar do Edifício Maria Teresa, Santa
Cecília, São Paulo-SP, com área construída de 42,24 m², com uma quota parte ideal de 4,0421 do todo,
contribuinte nº 007.051.0493-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo-SP.
J - 23 e 24/07

Saldo do Início do Exercício
(98.094.241,43) (122.772.569,16)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (24.678.327,73) (41.260.361,47)
Saldo Final do Exercício
(122.772.569,16) (164.032.930,63)

CNPJ nº 52.830.114/0001-62
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Março de 2020 e 2021 - Em Reais
Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/3/2020 - Em reais
Encerrado em 31/3/2021 - Em reais
31/03/2020
31/03/2021 PASSIVO
31/03/2020
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2021
31.005.092,57 31.710.131,94 Passivo Circulante
33.566.931,55 2.827.330,57
(52.513,05)
(41.899.50)
41.047,80
724,07 Contas a Pagar
2.599.564,23 2.827.330,57 Despesas Administrativas e Fiscais
(2.286,70)
(53.105,95)
72.006,96 Empréstimos/Financiamentos-Debêntures 30.967.367,32
- Impostos e taxas
(1.405.613,68) (1.395.179,86)
41.047,80
72.731,03 Passivo Exigível a Longo Prazo
30.358.044,37 31.079.935,44 Despesas Financeiras
223.131,96
674.364,59
Créditos: Empréstimos aos sócios
720.000,12
720.000,12 Conta corrente dos sócios
114.000,00 10.469.406,81 Receitas Financeiras
Debêntures a receber - Usina Ester
30.244.044,65 30.917.400,79 Empréstimos/Financiamentos-Debêntures 30.244.044,37 20.610.528,63 Resultado Operacional
(1.237.281,47) (815.820,72)
30.964.044,77 31.637.400, 91 Patrimônio Liquido
(32.907.279,53) 16.941.443,75 Resultado da Equivalência Patrimonial (40.023.080,00) (19.125.974,00)
Ativo não Circulante
12.603,82 19.138.577,82 Capitai Social
161.030.000,00 161.030.000,00 Resultado do Exercício antes CSLL (41.260.361,47) 18.310.153,28
Investimentos: Participações Societárias
12.603,82 19.138.577,82 Capital Social à integralizar
(31.538.570,00)
- Resultado do Exercício Antes IRPJ (41.260.351,47) 18.310.153,28
Reserva de Legal
1.634.221,10 1.634.221,10 Lucro Líquido do Exercício
(41.260.361,47) 18.310.153,28
Lucros Acumulados
(164.032.930,63) (145.722.777,35)
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Total do Ativo
31.017.696,39 50.848.709,76 Total do Passivo
31.017.696,39 50.848.709,76
31/03/2020
31/03/2021
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas Explicativas encontra-se na sede da companhia.
Saldo do Inicio do exercício
(122.772.569,16) (164.032.930,63)
Lucro/Prejuízo
Líquido
do
Exercício
(41.260.361,47)
18.310.153,28
Antonio Carlos Coutinho Nogueira - Diretor - CPF 049.682.388-43
Saldo Final do Exercício
(164.032.930,63) (145.722.777,35)
Edson Firmino de Paula - CPF 079.498.888-14 - CT CRC 1SP160467/O-0
ATIVO
Ativo Circulante
Disponível: Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUORV(GXDUGR%RUJHV)DQWDFLQLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 3(,;(
85%$12:(%6(59,d26',*,7$,6/7'$ &13- TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH(;(&8d2'(7Ë78/2
(;75$-8',&,$/SRUSDUWHGH/636(59,d26'(/,03(=$/7'$0(SDUDFREUDQoDGH5UHSUHVHQWDGRSHODV1)
QRYDORUGH51)QRYDORUGH5HPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH/LPSH]DH
&RQVHUYDomRH1)QRYDORUGH5UHIHUHQWHjPXOWDFRQWUDWXDOSUHYLVWDHPFRQWUDWR(QFRQWUDQGRVHDH[HFXWDGDHPOXJDU
LQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGHGLDVFRQWDGRVDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GHVWHHGLWDOSDJXHRGpELWRDFLPDGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRVRESHQDGHSHQKRUDHDYDOLDomRGHEHQVVXILFLHQWHVSDUDDVDWLVIDomRGDGtYLGD
HHPKDYHQGRSDJDPHQWRGHQWURGRSUD]RDYHUEDKRQRUiULDIL[DGDHPVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHHTXHUHQGRQRSUD]RGH
TXLQ]H GLDVWDPEpPFRQWDGRVILQGRRSUD]RGHVWHHGLWDOSRGHUiRIHUHFHU(PEDUJRV DUWGR&3& RX3HGLGRGH3DUFHODPHQWRGD
'tYLGD DUWH&3& ILFDQGRDGYHUWLGDGHTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD DUW,9GR&3& 6HUiR
SUHVHQWHHGLWDOSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGH

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH)HUUHLUDGD&UX]QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
DWRGRVSRUPHLRGRSUHVHQWHHGLWDOTXHSRUHVWH00-Xt]RHUHVSHFWLYD6HFUHWDULDSURFHVVDPVHRVDXWRVGD$omRGH
3URFHGLPHQWR&RPXPFRP3HGLGRGH$QWHFLSDomRGH7XWHODQPRYLGDSRU)$%,2&267$&255$',1,
HPIDFHGH58),1252'5,*8(6'(&$59$/+21(72(287526HPTXHVHSOHLWHLDDQXOLGDGHGDSURFXUDomRODYUDGDSHOR
7DEHOLmRGH1RWDVHGH3URWHVWRGH/HWUDVH7tWXORVGH(PEXGDV$UWHVDVVLPFRPRGRVXEVWDEHOHFLPHQWRHGDHVFULWXUD
GHFRPSUDHYHQGDDPERVODYUDGRVSHOR2ILFLDOGH5HJLVWUR&LYLOH7DEHOLRQDWRGH1RWDVGR6XEGLVWULWR1RVVD6HQKRUDGRÏ
GH6mR3DXOR63SOHLWHDQGRDLQGDRFDQFHODPHQWRGR5GD0DWUtFXODQGR2ILFLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH
6mR3DXORGHFODUDQGRVHRDXWRUFRPRSURSULHWiULRGHUHIHULGRLPyYHO)RUDPUHDOL]DGDVWHQWDWLYDVSDUDORFDOL]DUHFLWDURV
FRUUpXV58),1252'5,*8(6'(&$59$/+21(72H&$59$/+2&2168/725,$$'0,1,675$d2(3$57,&,3$d®(6
/7'$HFRPRVHHQFRQWUDPHPORFDOLQFHUWRHQmRVDELGRpH[SHGLGRRSUHVHQWHHGLWDOSDUDDFLWDomRGH58),1252'5,*8(6
'(&$59$/+21(72SRUWDGRUGR5*Q66363HLQVFULWRQR&3)QH&$59$/+2&2168/725,$
$'0,1,675$d2(3$57,&,3$d®(6/7'$LQVFULWDQR&13-QGHYHQGRHVVHVFRUUpXVFRPSDUHFHUHP
MXt]RSDUDSURPRYHUVXDVGHIHVDVDWpXOWHULRUHVWHUPRVVRESHQDGHUHYHOLD(SDUDTXHVHFKHJXHDRFRQKHFLPHQWRGHWRGRV
pH[SHGLGRRSUHVHQWHHGLWDOFRPSUD]RGHGLDVILQGRVRVTXDLVVHLQLFLDUiDFRQWDJHPGRSUD]RSDUDFRQWHVWDomR GLDV
~WHLV 1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1133070-68.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA TELLES PIRES DURIGHETTO, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG
28.559.804, CPF 268.010.598-23, FRANKLIN DELANO TADEU DURIGHETTO, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 5208149-7, CPF 534.178.608-49, FATIMA APARECIDA PEREIRA DURIGHETTO, Brasileira, Casada,
Empresária, RG 12348395, CPF 037.210.368-59, e FRANKLIN DELANO DURIGHETTO, Brasileiro, Casado,
Empresário, RG 33.350.389-2, CPF 306.807.538-69, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 400.385,42
(quatrocentos mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Cédula De Crédito Bancário n.º 304.303.04. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que efetue o pagamento da importância de R$ 400.385,42 (quatrocentos mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em 03 (três) dias, a fluir após os 20 dias supra nos
termos do artigo 829 do CPC, devidamente corrigida. Ficam cientes de que poderão se opor à execução por meio de
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915 do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão
considerados revéis, 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 maio de 2021.

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(662200-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO(VWDGRGH6mR3DXOR'U5(*,6'(&$67,/+2%$5%26$),/+2QDIRUPDGD
/HLHWF)D]VDEHUD',21,&,$(/,=$%(7++8$0$1,&,61(526 &3)1 TXH$50$1'2)52=
$8720Ð9(,6/7'$OKHDMXL]RXXPDDomRGH352&(',0(172&2080DILPGHTXHR5pXSDJXHDTXDQWLDGH5
 D VHU DWXDOL]DGD D GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR VRE SHQD GH UHVFLVmR GR FRQWUDWR ILUPDGR HQWUH DV SDUWHV
FRPDUHWRPDGDGRYHtFXOR&+(952/(763,107/7DQRSODFDV))1FKDVVLV%*-%='%
5HQDYDPFRUEUDQFD(VWDQGRDUpHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyV
RV  VXSUD FRQWHVWH D DomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH YHUGDGHLURV RV IDWRV DUWLFXODGRV SHOR DXWRU EHP FRPR D
FRQGHQDomRQDVFRPLQDo}HVGHHVWLOR1RFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUWLJR,9&3& 6HUi
RHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,66mR3DXORDRVGHMXQKRGH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 105010557.2020.8.26.0100 ( U-712 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Helio Wagner Alves Lustosa e Jacira Garuffi Lustosa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração do domínio do imóvel designado como apartamento nº 23-A, no 2º andar do Condomínio Rio Congo, situado na
Avenida do Poeta nº 609, integrante do Conjunto Habitacional Fernão Dias, no 22º Subdistrito Tucuruvi, São Paulo - SP.,
contribuinte sob nº 066.631.0207-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias
úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[22,23]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1005361-22.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MONICA ZERBINATTI, CPF 103.078.208-31 e WALTER RONDINELLI, CPF 103.418.668-06, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associacao Protetora Infancia - Provincia de São Paulo para
cobrança de R$ 1.448,93(fev/16), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2021.
[22,23]
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041428-63.2017.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA,
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se o cumprimento de sentença que lhe move BANCO DO BRASIL S/A. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada s obre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACENJUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de
seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
16 de abril de 2021. Executada: Mary Figueiredo Silva CPF/MF 267.657.538-42
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$8/$1$5,0$78'($/0(,'$
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D %UXQR 'RUJLYDO GD 6LOYD &3)   TXH$OSKD 6WURQJ 7UHLQDPHQWR
H (GXFDomR ([HFXWLYD /WGD H )XQGDomR *HW~OLR 9DUJDV OKH DMXL]DUDP DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH
5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV Q 
(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH
RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
HSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWRGD
9DUD&ËYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'UD3$8/$'$52&+$(6,/9$)250262QDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D '$/86$ 5(67$85$17( /7'$  (33 &13-  6DQGR $VVDI &3)
  H 'DQLHO %DOLHLUR ,NHGD &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH
([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR
%DQFiULR Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV
 GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP
GLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[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 SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H

Winkel Consultoria e Participações S.A.
CNPJ/MF 18.687.284/0001-00
Relatório da Administração
6HQKRUHV$FLRQLVWDV(PFXPSULPHQWRjVREULJDo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH
São Paulo, 15 de julho de 2021. A Diretoria
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRV([HUFtFLRVÀQGRVHP
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado Passivo e Patrimônio
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Líquido
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Ativo
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Passivo Circulante
Ativo Circulante
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19



 Fluxos de Caixa das
Caixa e equivalentes de caixa
260
4.713
9.133 10.916 (PSUpVWLPRVHÀQDQFLDPHQWRV
16
2
1.628
188
Contas a receber de clientes
1.924
1.175 Fornecedores
Atividades Operacionais:
106
95
254
285
Tributos a recuperar
43
14
249
174 Obrigações trabalhistas
Lucro Líquido do Exercício
1.146
2.317
9.124
8.577
36
7
1.894
1.033
Adiantamento a fornecedores
1
132
22
174 Obrigações tributárias
12.449
72 Ajustes para Reconciliar o
Créditos com empresas ligadas
1
498
81
22 Adiantamento de clientes
Lucro (Prejuízo) do
582
7.069
210
2
Dividendos a receber
3.473
5.167
65 Débitos com empresas ligadas
Exercício com o Caixa
628
2.780
2.565
4.595
Outras contas a receber
10
400
12 Dividendos a pagar
Líquido (Usado nas)
Total do Ativo Circulante
3.778
10.534
11.809 12.538
Provenientes das
Total Passivo Circulante
1.368
9.953
20.319
7.629
Passivo Não Circulante
Atividades Operacionais
Ativo Não Circulante



 Depreciação e amortização
40
39
7.398
6.724
Depósito judicial
101
- (PSUpVWLPRVHÀQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRÀVFDOGLIHULGR




 Baixa de ativo imobilizado
12
4.612
Investimentos
5.447
7.193
- Total Passivo Não
Provisão para juros incorridos
Circulante
207
207
1.215
2.052
Imobilizado
142
146
63.670 45.017
sobre empréstimos
318
363
Intangível
90
112
217
239 Patrimônio Líquido
Resultado de equivalência
Capital social
7.400
7.400
7.400
7.400
Total do Ativo Não
patrimonial
(2.488) (3.767)
482
425
482
425
Circulante
5.679
7.451
63.988 45.256 Reserva legal
(1.302)
(1.411) 16.852 20.276
Total Patrimônio Líquido
7.882
7.825
7.882
7.825
(Aumento) Redução de
Participação de acionistas
Ativos
não controladores
46.381 40.288
(749)
45
Total do Patrimônio Líquido
7.882
7.825
54.263
48.113 Contas a receber de clientes
(30)
(4)
(75)
(36)
Total do Ativo
9.457
17.985
75.797 57.794 Total do Passivo
9.457
17.985
75.797 57.794 Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
131
100
152
197
'HPRQVWUDo}HVGRV5HVXOWDGRVSDUDRV([HUFtFLRVÀQGRVHPGH'H]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Outras contas a receber
10
(8)
(388)
57
Controladora
Consolidado
Aplicações de longo prazo
10
31/12/20
31/12/19
31/12/20
31/12/19
(101)
Receita Operacional Líquida
257
69
31.292
22.527 Depósito judicial
111
88
(1.161)
273
Custo dos serviços prestados
(120)
(15.110)
(8.231)
Lucro Bruto
137
69
16.182
14.296 Aumento (Redução) de
Receitas (Despesas) Operacionais
Passivos
Despesas administrativas e comerciais
(1.496)
(1.559)
(4.169)
(3.426) Fornecedores
14
(2)
1.440
(834)
Outras receitas (despesas) operacionais
(11)
40
265 Obrigações tributárias
29
4
861
24
Resultado da equivalência patrimonial
2.488
3.767
Obrigações trabalhistas
11
30
(31)
45
992
2.197
(4.129)
(3.161)
Adiantamento de clientes
12.377
Lucro antes do Resultado Financeiro e Impostos
1.129
2.266
12.053
11.135
54
32
14.647
(765)
Resultado Financeiro
'HVSHVDVÀQDQFHLUDV


 
 Caixa Líquido (Aplicado)
5HFHLWDVÀQDQFHLUDV




Proveniente de Atividades
17
51
(146)
(234) Operacionais
(1.137) (1.291) 30.338 19.784
Resultado antes dos Impostos
1.146
2.317
11.907
10.901 Atividades de Investimentos:
Imposto de renda e contribuição social - corrente
(2.783)
(2.324)
Adições em investimentos
(2.529) (1.766)
(2.783)
(2.324)
(17)
(63) (26.041) (14.383)
Resultado Líquido do Exercício
1.146
2.317
9.124
8.577 Aquisição de ativo imobilizado
Distribuição desproporcional
Lucro Atribuível aos:
de controladas
1.039
579
1.039
579
Acionistas controladores
1.146
2.317
1.146
2.317
1.759
6.298
Acionistas não controladores
7.978
6.260 Recebimento de dividendos
Lucro Líquido do Exercício
1.146
2.317
9.124
8.577 Caixa Líquido (Aplicado)
Lucro por Ação no Final do Exercício - R$
Proveniente de Atividades
Lucro por ação básico e diluído
0,15
0,31
de Investimentos
252
5.048 (25.002) (13.804)
'HPRQVWUDo}HVGRV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHVSDUDRV([HUFtFLRVÀQGRVHPGH'H]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Atividades de
Controladora
Consolidado
Financiamentos:
31/12/20
31/12/19
31/12/20
31/12/19 Dividendos pagos
(4.280) (2.143)
(4.280) (2.143)
Lucro do Exercício
1.146
2.317
9.124
8.577 Pagamento de dividendos a
Resultados abrangentes
não controladores
(7.935) (6.679)
Resultado Abrangente Total
1.146
2.317
9.124
8.577 Integralização de capital
2.150
6.172 12.495
Resultado Abrangente Atribuível aos:
Pagamentos de empréstimos
Acionistas controladores
1.146
2.317
1.146
2.317
HÀQDQFLDPHQWRVSULQFLSDO
Acionistas não controladores
7.978
6.260
e juros
(1.290) (1.619)
Resultado Abrangente Total
1.146
2.317
9.124
8.577
Partes relacionadas
712
902
214
279
'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGRSDUDRV([HUFtFLRVÀQGRVHPGH'H]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Fluxo de Caixa Líquido
Capital
Participação de
(Aplicado) Proveniente
social
Reserva Transação
Lucros
acionistas não
das Atividades de
subscrito
legal
de capital acumulados
Total
controladores
Total
Financiamentos
(3.568)
909
(7.119)
2.333
Saldos em 31 de dezembro de 2018
5.250
309
5.559
30.362
35.921
Aumento de capital
2.150
2.150
2.150 Aumento (Redução) de
Caixa e Equivalentes
Aumento de capital por minoritários em
investimentos
10.345
10.345
de Caixa
(4.453)
4.666
(1.783)
8.313
Lucro líquido do exercício
2.317
2.317
6.260
8.577 0RGLÀFDo}HVQDV
Dividendos
(579)
(2.201)
(2.780)
(6.679)
(9.459) Disponibilidades Líquidas
Dividendos desproporcionais
579
579
579
Saldo no início do exercício
4.713
47
10.916
2.603
Constituição da reserva legal
116
(116)


 
Saldos em 31 de dezembro de 2019
7.400
425
7.825
40.288
48.113 6DOGRQRÀQDOGRH[HUFtFLR
Aumento ou Redução
Aumento de capital por minoritários em
Líquido em Disponibilidade
(4.453)
4.666
(1.783)
8.313
investimentos
6.172
6.172
Lucro líquido do exercício
1.146
1.146
7.978
9.124
Diretoria
Dividendos
(1.039)
(1.089)
(2.128)
(8.057)
(10.185)
Paulo Souza Queiroz Figueiredo - Diretor
Dividendos desproporcionais
1.039
1.039
1.039
Marko Jovovic - Diretor
Constituição da reserva legal
57
(57)
Saldos em 31 de dezembro de 2020

7.400

482

-

-

7.882

46.381

João Carlos Gomes - Contador CRC1SP183927/O-2

54.263

$VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVFRPSOHWDVUHODWyULRHSDUHFHUGDDXGLWRULDHVWmRjGLVSRVLomRQDVHGHGD&RPSDQKLD

LJN Participações S.A.

CNPJ nº 13.608.705/0001-38
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHPDUoRGHHEm milhares de reais
%DODQoR3DWULPRQLDOEm milhares de reais

ƟǀŽ
Circulante
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ƐƚŽƋƵĞƐĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
Não Circulante
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƐƚŽƋƵĞƐĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
sĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĂŽƉĞƌƐƵĐĂƌ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
dŽƚĂůĚŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
ŝƌĞŝƚŽĚĞhƐŽ
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ

2021
57.633
369
4
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
938
ϱϲ͘ϯϮϮ
Ͳ
2.189.590

Controladora
2020
31.210
Ͳ
ϮϲϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϵϰϱ
ϯϬ͘ϬϬϱ
Ͳ
1.836.167

2021
3.206.917
Ϯϴϴ͘ϳϭϵ
ϭ͘ϬϲϮ͘ϭϱϴ
Ϯϭϱ͘ϲϱϳ
ϭϯϵ͘ϵϬϰ
ϰϰϲ͘ϯϭϯ
ϵϴϵ͘ϱϰϬ
ϭϮ͘ϬϲϮ
ϰϯ͘ϭϴϴ
Ͳ
ϵ͘ϯϳϲ
9.212.248

Consolidado
2020
3.487.353
ϵϮ͘Ϭϲϲ
ϭ͘ϴϯϭ͘ϳϲϰ
ϭϲϱ͘ϴϮϳ
ϮϮϰ͘ϲϯϱ
ϯϲϲ͘ϭϳϳ
ϳϭϯ͘ϱϰϳ
ϭϮ͘ϯϬϯ
ϳϮ͘ϮϬϮ
Ͳ
ϴ͘ϴϯϮ
8.627.376

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͘ϭϴϵ͘ϱϵϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
2.247.223

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘ϴϯϲ͘ϭϲϳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
1.867.377

ϭϯ͘ϲϰϰ
ϭϬϲ͘ϴϯϴ
ϰϴ͘ϲϯϵ
Ϯϰ͘ϭϴϵ
Ͳ
ϵϲ͘Ϯϰϭ
ϰϴϱ͘ϬϮϵ
ϭϭϯ͘ϵϯϱ
888.515
ϯϵ͘ϵϱϭ
ϱ͘ϵϲϮ͘ϲϰϰ
ϰϱϭ͘ϳϰϮ
ϭ͘ϴϲϵ͘ϯϵϲ
12.419.165

ϯϴ͘ϰϵϰ
ϰϵ͘ϵϭϲ
Ϯϴ͘ϵϳϳ
Ϯϳ͘ϭϵϮ
ϭϬ͘Ϭϭϳ
ϴϭ͘Ϭϰϲ
Ϯϳϭ͘ϬϲϬ
ϱϳ͘ϭϱϵ
563.861
ϯϯ͘ϴϲϴ
ϱ͘ϴϰϰ͘ϱϬϱ
ϰϲϱ͘ϲϴϵ
ϭ͘ϳϭϵ͘ϰϱϯ
12.114.729

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Em milhares de reais
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ũƵƐƚĞƐ͗ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĐŽůŚŝĚŽƐ
sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽďĂŝǆĂĚŽƐ
:ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĞŽƵƚƌŽƐ
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ƐƚŽƋƵĞƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐŽƉĞƌƐƵĐĂƌ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐͲůŝƋƵŝĚĂĕƁĞƐ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐ;ƉĂŐŽƐͿ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĞǀŽůƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ĚŝĕƁĞƐĂŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ;ƉůĂŶƟŽĞƚƌĂƚŽƐͿ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞůĂǀĞŶĚĂĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐ
ĂƉƚĂĕĆŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
ŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽ
Demonstração das Mutações do
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽͲŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ

Controladora
2021
2020
502.924 343.005
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϱϬϵ͘ϭϭϴͿ ;ϯϰϵ͘ϭϲϲͿ
Ͳ
Ͳ
;ϯͿ
;ϯϱͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮͿ
2
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϲ͘ϭϵϵͿ
;ϲ͘ϭϵϰͿ
Ͳ
Ͳ
922
Ͳ
Ͳ
3
Ͳ
2
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϱ͘ϮϳϮͿ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
2
Ͳ
Ͳ
1
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϲ͘ϭϵϯͿ
Ͳ
;ϭͿ

;ϱ͘ϮϳϮͿ

Consolidado
2021
2020
920.964
632.849
ϲϳϭ͘ϬϬϴ
ϲϯϲ͘ϴϭϲ
ϳϭϱ͘ϮϴϮ
ϲϭϯ͘ϭϬϭ
;ϲϰ͘ϵϳϵͿ
ϯϬ͘ϲϬϮ
Ͳ
ϲ͘ϱϳϰ
ϲ͘ϱϳϵ
Ͳ
;ϱ͘ϳϳϲͿ
;ϲϮϱͿ
ϳ͘ϱϰϳ
;ϭϱ͘ϳϯϰͿ
ϭϳϭ͘ϰϵϮ
Ϯϰϯ͘ϰϰϰ
ϯϰϱ͘Ϭϭϴ
ϭϰϯ͘ϯϮϮ
ϭϯ͘ϳϵϴ
ϭϬ͘ϵϭϱ
Ϯϴϭ͘ϲϳϲ
ϵϰ͘ϲϲϲ
Ϯϭϲ͘ϮϵϮ
ϰϮ͘ϳϵϰ
ϭϮϬ͘ϱϴϳ
ϭϬϲ͘ϯϰϴ
ϯ͘ϯϵϵ͘ϰϴϴ Ϯ͘ϱϰϱ͘ϬϳϮ
;ϰϬ͘ϭϳϴͿ
;ϭϬϭ͘ϰϬϰͿ
Ϯϭ͘ϭϴϵ
;ϯϵϲ͘ϲϱϲͿ
;Ϯϱϰ͘ϰϱϱͿ
ϰϲ͘ϲϵϱ
Ϯϭ͘ϲϯϱ
;ϭϱϮ͘ϲϲϵͿ
;ϭϯ͘ϳϵϮͿ
;ϭϱ͘ϰϴϵͿ
;ϯ͘ϱϰϱͿ
2.510.819
;ϮϭϮ͘ϱϭϮͿ
;ϯϬ͘ϯϱϰͿ

Ϯϲ͘ϯϰϳ
;ϵϱ͘ϳϯϴͿ
ϯϳ͘ϯϮϲ
;ϭϮϯ͘ϰϵϱͿ
;Ϯϴϯ͘ϯϯϯͿ
ϭϯ͘ϱϲϰ
ϭϱ͘ϴϳϴ
ϯϯ͘ϲϵϮ
;Ϯϱ͘ϴϯϮͿ
;ϭϵ͘ϵϮϰͿ
Ϯϰ͘ϯϭϰ
2.147.871
;ϭϳϴ͘ϯϬϯͿ
;ϭϴ͘ϴϴϯͿ

;ϲ͘ϭϵϰͿ

2.267.953

1.950.685

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϱϵ
128
Ͳ
Ͳ
ϵϯ͘ϭϮϱ ϭϭϱ͘ϯϴϱ

;ϭϮ͘ϭϵϮͿ
8
;ϱϵϬ͘ϲϬϰͿ
;ϵϭϳ͘ϳϭϭͿ
ϴϭϰ͘ϯϳϰ
ϭϲ͘Ϭϰϭ
249

;ϭϯ͘ϲϮϭͿ
Ͳ
;ϱϯϮ͘ϭϭϳͿ
;ϴϱϮ͘ϵϯϭͿ
ϭϬϭ͘ϰϬϰ
ϵ͘ϭϭϵ
294

93.384

;ϲϴϵ͘ϴϯϱͿ ;ϭ͘Ϯϴϳ͘ϴϱϮͿ

115.513

Ͳ
Ͳ ;Ϯϵϱ͘ϵϳϱͿ
Ͳ
Ͳ
ϮϭϮ͘ϰϳϵ
Ͳ
Ͳ ;ϭ͘ϭϬϳ͘ϬϵϴͿ
Ͳ
Ͳ
;ϴ͘ϲϯϲͿ
Ͳ
ϵϭϬ
Ͳ
;ϴϳ͘ϳϰϯͿ ;ϭϭϬ͘ϮϯϬͿ ;ϭϴϮ͘ϮϯϱͿ
;ϴϳ͘ϳϰϯͿ ;ϭϬϵ͘ϯϮϬͿ ;ϭ͘ϯϴϭ͘ϰϲϱͿ
369
;ϭͿ
ϭϵϲ͘ϲϱϯ

Ações em
KƉĕƁĞƐ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞ tesouraria ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ
ĂƉŝƚĂů ĐĂƉŝƚĂůĚĞ
de
de
social controlada controlada controlada
Em 31 de março de 2019
391.605
5.108
;ϭϮϱ͘ϴϴϳͿ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŵƌĞƐĞƌǀĂƐ
ϱϯϲ͘ϴϰϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞĚĞĞŵĞĚĐŽƐƚ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽƉƌſƉƌŝĂƉŽƌĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
Ͳ
Ͳ
;ϰϬ͘ϳϭϭͿ
Ͳ
ĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
Ͳ
Ͳ
ϵϲ͘ϭϭϰ
Ͳ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůͲƌĞŇĞǆĂ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌƉĂŐŽƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
'ĂŶŚŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
ϱϵ
;ϱϮϭͿ
Ͳ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Em 31 de março de 2020
928.453
5.167
;ϳϭ͘ϬϬϱͿ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŵƌĞƐĞƌǀĂƐ
Ϯϭϳ͘ϱϵϮ
;ϱ͘ϭϲϳͿ
Ͳ
Ͳ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞĚĞĞŵĞĚĐŽƐƚ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŵ&
ϵϭϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞĂũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽƉƌſƉƌŝĂƉŽƌĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
Ͳ
Ͳ
;ϰ͘ϳϰϯͿ
Ͳ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůͲƌĞŇĞǆĂ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌƉĂŐŽƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
'ĂŶŚŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
Ͳ
;ϳϳͿ
Ͳ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Em 31 de março de 2021
1.146.955
;ϳϱ͘ϴϮϱͿ
A Administração
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶĂşŶƚĞŐƌĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Circulante
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂŐĂƌ
WĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĂƉĂŐĂƌ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂŽƉĞƌƐƵĐĂƌ
^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƉĂŐĂƌ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
Não Circulante
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂŐĂƌ
WĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĂƉĂŐĂƌ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂŽƉĞƌƐƵĐĂƌ
dƌŝďƵƚŽƐƉĂƌĐĞůĂĚŽƐ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĞĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
dŽƚĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
Demonstração do Resultado - Em milhares reais,
ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ
ZĞĐĞŝƚĂƐ
ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ

>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
sĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
ĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
>ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
/ZĞ^͗ŽƉĞƌşŽĚŽ
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƚƌŝďƵşǀĞůĂ͗ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

2021
56.361
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
38
Ͳ
Ͳ
1
Ͳ
ϱϲ͘ϯϮϮ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
2.190.862
1.146.955
Ͳ
;ϳϱ͘ϴϮϱͿ
ϯϬϲ͘Ϯϵϲ
ϴϭϯ͘ϰϯϲ
2.190.862
Ͳ
2.247.223

Controladora
2020
30.039
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
34
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϬ͘ϬϬϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
910
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϵϭϬ
Ͳ
Ͳ
1.836.428
928.453
ϱ͘ϭϲϳ
;ϳϭ͘ϬϬϱͿ
ϯϰϲ͘ϳϱϱ
ϲϮϳ͘Ϭϱϴ
1.836.428
Ͳ
1.867.377
Ͳ
369

4
ϯϳϯ
Controladora
2021
2020
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
-

Ͳ
;ϭϯϯͿ
ϱϬϵ͘ϭϭϴ
Ͳ
ϱϬϴ͘ϵϴϱ
508.985

Ͳ
;ϭϰϭͿ
ϯϰϵ͘ϭϲϲ
;ϲ͘ϬϲϳͿ
ϯϰϮ͘ϵϱϴ
342.958

Ͳ
;ϲ͘ϬϲϯͿ
Ͳ
Ͳ
;ϲ͘ϬϲϯͿ
502.922
2
Ͳ
502.924

46
3
Ͳ
Ͳ
49
343.007
;ϮͿ
Ͳ
343.005

>ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽ;ĞŵƌĞĂŝƐͿ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞͲŵŵŝůŚĂƌĞƐƌĞĂŝƐ

Consolidado
2021
2020
1.841.610
1.736.510
ϲϳϰ͘ϱϬϰ
ϱϵϭ͘ϬϮϰ
ϲϲ͘Ϯϲϰ
ϰϬ͘ϭϲϴ
Ϯϴϱ͘ϯϬϴ
ϮϬϯ͘ϴϯϱ
Ϯϭϴ͘ϲϴϱ
ϰϬϲ͘ϰϳϯ
ϮϮϭ͘ϳϰϯ
ϭϳϰ͘ϱϱϱ
ϵ͘Ϭϳϱ
ϭϬ͘ϴϵϮ
ϭϳϭ͘ϴϴϯ
ϭϱϬ͘Ϯϰϵ
Ϯϰ͘ϮϯϬ
ϯϰ͘ϳϯϬ
ϳ͘ϰϴϬ
ϰ͘ϵϴϱ
ϭϬϮ͘ϱϱϮ
ϱϰ͘ϲϵϰ
ϭϳ͘ϰϯϲ
ϯϰ͘ϳϭϬ
ϭϭ͘ϲϯϴ
ϭϭ͘ϲϲϰ
ϯϬ͘ϴϭϮ
ϭϴ͘ϱϯϭ
6.589.694
7.031.285
ϯ͘ϯϳϲ͘ϰϱϵ
ϰ͘ϮϮϯ͘ϰϭϴ
ϯϵϵ͘ϭϱϳ
ϯϳϳ͘ϵϱϰ
ϭ͘ϭϲϭ͘ϵϬϱ
ϭ͘Ϭϱϯ͘ϵϱϲ
ϴϬ͘ϮϮϳ
ϳϵ͘ϬϮϮ
ϭϲϳ͘ϭϮϭ
ϭϳϵ͘ϭϴϵ
Ͳ
ϳ͘Ϯϴϯ
ϴϯϰ͘ϴϮϮ
ϳϰϲ͘ϮϮϲ
ϭϬϮ͘Ϯϱϲ
ϭϬϬ͘Ϯϴϯ
ϯ͘ϲϱϬ
ϭϱ͘ϮϳϬ
Ͳ
ϵϭϬ
ϰϱϴ͘ϰϴϬ
ϮϰϮ͘ϭϴϴ
ϱ͘ϲϭϳ
ϱ͘ϱϴϲ
3.987.861
3.346.934
1.146.955
928.453
Ͳ
ϱ͘ϭϲϳ
;ϳϱ͘ϴϮϱͿ
;ϳϭ͘ϬϬϱͿ
ϯϬϲ͘Ϯϵϲ
ϯϰϲ͘ϳϱϱ
ϴϭϯ͘ϰϯϲ
ϲϮϳ͘Ϭϱϴ
2.190.862
1.836.428
ϭ͘ϳϵϲ͘ϵϵϵ
ϭ͘ϱϭϬ͘ϱϬϲ
12.419.165
12.114.729
1
ϵϮ͘Ϭϲϲ
ϭϵϳ͘ϲϬϴ
Ͳ
Ϯϴϴ͘ϳϭϵ
ϵϮ͘Ϭϲϲ

ϮϲϬ
ϮϲϬ

2021
ϰ͘ϯϬϱ͘Ϭϴϯ
;Ϯ͘ϳϱϬ͘ϴϯϱͿ
1.554.248

ϭ͘ϬϲϮ͘ϭϱϴ
ϭ͘ϯϱϬ͘ϴϳϳ

ϭ͘ϴϯϭ͘ϳϲϰ
ϭ͘ϵϮϯ͘ϴϯϬ
Consolidado
2020
ϯ͘ϲϵϯ͘ϴϲϬ
;Ϯ͘ϱϭϲ͘ϵϵϲͿ
1.176.864

;ϭϳϯ͘ϭϱϰͿ
;Ϯϱϳ͘ϮϱϳͿ
ϱ͘ϳϳϲ
ϰϮϭ͘ϮϬϮ
;ϯ͘ϰϯϯͿ
1.550.815

;ϭϯϴ͘ϭϵϳͿ
;Ϯϭϳ͘ϬϭϬͿ
ϲϮϱ
ϯϱϳ͘ϯϰϯ
Ϯ͘ϳϲϭ
1.179.625

ϱϳ͘Ϯϭϴ
ϭϭϳ͘Ϭϰϵ
;ϯϵϮ͘ϵϭϲͿ
;ϰϭϱ͘ϵϳϲͿ
;ϭϰ͘ϴϲϳͿ
;ϯϱ͘ϴϵϭͿ
Ϯ͘ϯϵϬ
;ϭϭϳ͘ϮϵϮͿ
;ϯϰϴ͘ϭϳϱͿ
;ϰϱϮ͘ϭϭϬͿ
1.202.640
727.515
;ϭϲϳ͘ϭϰϵͿ
;ϭϮϰ͘ϳϮϳͿ
;ϭϭϰ͘ϱϮϳͿ
ϯϬ͘Ϭϲϭ
920.964
632.849
ϱϬϮ͘ϵϮϰ
ϯϰϯ͘ϬϬϱ
ϰϭϴ͘ϬϰϬ
Ϯϴϵ͘ϴϰϰ
ϵϮϬ͘ϵϲϰ
ϲϯϮ͘ϴϰϵ
ϭ͕Ϯϴϰϯ
Ϭ͕ϴϳϱϵ
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
502.924 343.005 920.964
632.849

>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;Ϯϳϲ͘ϭϲϴͿ dŽƚĂůŵŽǀŝŵĞŶƚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϱϰϲ͘ϭϬϳ ĞƌŝǀĂƟǀŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐͲ&ƵƚƵƌŽ͕ŽƉĕƁĞƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĂƚĞƌŵŽ ;ϰϱ͘ϱϱϱͿ
ϰ͘ϰϮϰ
;ϳϯϵ͘ϴϴϳͿ ĞƌŝǀĂƟǀŽƐĚĞĐąŵďŝŽͲKƉĕƁĞƐͬE&
ϴϮ͘ϱϬϰ ;ϭϮϯ͘ϭϴϭͿ
;ϳϰ͘ϰϵϯͿ sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;dƌĂĚĞ&ŝŶĂŶĐĞͿ;ϳϯ͘ϳϳϯͿ ;Ϯϭϵ͘ϲϲϵͿ
ϵϭϬ dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞŽƐŝƚĞŶƐĂĐŝŵĂ
ϭϮ͘ϱϮϬ ϭϭϱ͘Ϭϲϱ
;ϮϮϰ͘ϴϰϰͿ
;Ϯϰ͘ϯϬϰͿ
;ϮϮϯ͘ϯϲϭͿ
;ϳϲϴ͘ϯϳϱͿ ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
478.620 119.644
;ϭϬϱ͘ϱϰϮͿ
ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
Deemed
ZĞƐĞƌǀĂĚĞ ŝǀŝĚĞŶcost ,ĞĚŐĞĂĐŝŶĐĞŶƟǀŽƐ
dos
>ƵĐƌŽƐ
de con- ĐŽƵŶƟŶŐĚĞ
Fiscais adicio- acumulatrolada controlada Outros
>ĞŐĂů Retenção
ƌĞŇĞǆĂ
nais
dos
Total
630.210
;ϳϵ͘ϬϯϰͿ ;Ϯϯ͘ϰϯϲͿ 50.927 775.897
198.351
15.585
- 1.839.326
Ͳ
Ͳ Ϯϯ͘ϰϯϲ
Ͳ ;ϱϲϬ͘ϮϴϰͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;Ϯ͘ϮϭϴͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͘Ϯϭϴ
Ͳ
99
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
99
Ͳ ;ϮϮϮ͘ϮϱϵͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ;ϮϮϮ͘ϮϱϵͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϳ͘ϯϰϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
635.439
Ͳ
;ϳ͘ϬϲϳͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭ͘ϭϬϮͿ ϭϯ͘ϳϭϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϯϬϮ͘ϯϵϱͿ 13.711
Ͳ ;ϭϭ͘ϳϱϰͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;Ϯϯ͘ϵϰϳͿ
Ͳ
Ͳ
ϯϬϴ

Ͳ
Ͳ
Ͳ ;ϵϲ͘ϭϭϰͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭϬϬͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϳ͘ϭϱϬ ϭϲϱ͘Ϭϯϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
68.077 284.432
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲϳϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
629.045

Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϯϱϳͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϯϮϲ͘ϲϵϵͿ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϱ͘ϭϰϲ
Ͳ
Ͳ
93.223

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘ϲϴϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
3.950

;ϴϮ͘ϵϱϱͿ
ϴ͘ϬϬϬ
ϭϱϬ͘ϰϱϳ ;ϮϮϰ͘ϰϳϱͿ
;ϭϯϯ͘ϲϱϳͿ ;ϯϵϳ͘ϳϵϵͿ
ϮϮ͘ϰϵϮ ϮϬϴ͘ϴϱϱ
;ϰϯ͘ϲϲϯͿ ;ϰϬϱ͘ϰϭϵͿ
877.301
227.430
WĂƌƟĐŝƉĂTotal do
ção de não WĂƚƌŝŵƀcontrolanio
dores
>şƋƵŝĚŽ
1.552.038 3.391.364
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
81
ϭϴϬ
;ϭϴϯ͘ϭϲϬͿ ;ϰϬϱ͘ϰϭϵͿ

Ͳ
Ͳ
Ͳ ;ϰϬ͘ϳϭϭͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲϲ͘ϱϯϲ
Ͳ ;ϲϲ͘ϱϯϲͿ
Ͳ
Ͳ ;ϭϱ͘ϱϴϱͿ
Ͳ ;ϭϱ͘ϲϴϱͿ
Ϯ͘ϲϲϰ
Ͳ
Ͳ
ϮϮ͘ϭϱϵ
Ͳ
Ͳ ;ϱϵ͘ϱϬϭͿ ;ϱϵ͘ϱϬϭͿ
Ͳ
Ͳ ϯϰϯ͘ϬϬϱ ϯϰϯ͘ϬϬϱ
Ͳ
Ͳ ;ϭϴϮ͘ϭϴϯͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ;ϯϬ͘ϬϬϱͿ ;ϯϬ͘ϬϬϱͿ
Ͳ
ϲ͘ϵϵϴ
;ϲ͘ϵϵϴͿ
Ͳ
267.551
6.998
- 1.836.428
;ϮϬϬ͘ϲϳϭͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϳ͘Ϭϲϳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϵϭϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ;Ϯϯ͘ϵϰϳͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϬϴ

;ϯϯ͘ϳϴϯͿ ;ϳϰ͘ϰϵϰͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭϯ͘ϮϯϴͿ ;Ϯϴ͘ϵϮϯͿ
;ϮϮ͘ϭϱϵͿ
Ͳ
;ϱϰ͘ϰϯϰͿ ;ϭϭϯ͘ϵϯϱͿ
Ϯϴϵ͘ϴϰϰ ϲϯϮ͘ϴϰϵ
Ͳ
Ͳ
;Ϯϰ͘ϲϴϰͿ ;ϱϰ͘ϲϴϵͿ
Ͳ
Ͳ
1.510.505 3.346.933
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϵϭϬ
;ϭϵ͘ϳϭϲͿ ;ϰϯ͘ϲϲϯͿ
Ϯϱϴ
ϱϲϲ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϰ͘ϳϰϯͿ
ϰϰ͘ϵϴϲ
Ͳ ;ϰϰ͘ϵϴϲͿ
Ͳ
Ͳ ;ϲ͘ϴϵϳͿ
Ͳ
;ϲ͘ϴϵϳͿ
86
Ͳ
Ͳ
Ϯ͘ϬϭϬ
Ͳ
Ͳ ;ϱϵ͘ϴϭϮͿ ;ϱϵ͘ϴϭϮͿ
Ͳ
Ͳ ϱϬϮ͘ϵϮϰ ϱϬϮ͘ϵϮϰ
Ͳ
Ͳ ;ϮϰϬ͘ϰϮϮͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ;ϱϲ͘ϯϭϵͿ ;ϱϲ͘ϯϭϵͿ
Ͳ ϭϬϴ͘ϰϱϮ ;ϭϬϴ͘ϰϱϮͿ
Ͳ
111.952 108.553
- 2.190.862
Contador
Hernani Carlos EuzébioͲZ ϭ^WϭϵϵϯϲϵͬKͲϬ

;ϯ͘ϲϵϯͿ
;ϴ͘ϰϯϲͿ
Ͳ
Ͳ
;ϲ͘ϬϯϵͿ ;ϭϮ͘ϵϯϲͿ
;Ϯ͘ϬϭϬͿ
Ͳ
;ϱϰ͘ϬϵϭͿ ;ϭϭϯ͘ϵϬϯͿ
ϰϭϴ͘ϬϬϲ ϵϮϬ͘ϵϯϬ
Ͳ
Ͳ
;ϰϲ͘ϮϮϭͿ ;ϭϬϮ͘ϱϰϬͿ
Ͳ
Ͳ
1.796.999 3.987.861

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϭϱ͘Ϯϳϲ
Ͳ
Ͳ
499.708

SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021
Tricury Armazéns Ltda
CNPJ 38.890.406/0001-60 - NIRE 3522116418-8
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Quotistas em 19.07.2021
Data, hora, local: 19.07.2021 às 10 horas, com sede na Avenida Paulista, 37, 17º andar, conjunto 171, parte, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Deliberação Aprovada: Tendo em vista o capital se encontrar
excessivo em relação ao objeto social, os sócios decidem reduzi-lo em R$ 7.020.000,00, com o consequente cancelamento de 7.020.000 quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00, passando o capital dos atuais R$ 66.000.000,00,
dividido em 66.000.000 de quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00, para R$ 58.980.000,00, dividido em
58.980.000 quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 19.07.2021.
Jorge Cury Neto, José Roberto Cury, Nancy Luiza Pagnoncelli Cury, Tricury Participações Ltda - Jorge Cury Neto, José Roberto Cury. Advogado: Carlos Eduardo Lopes - OAB/SP nº 176629

PLISB Comercial e Participações Ltda.
CNPJ nº 60.461.654/0001-44 - NIRE 35208613608
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 11.07.2021 às 15 horas, na sede social, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1508, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade (100%) do capital social. Mesa: Presidente: Sonia Maria dos Santos Diniz Bernardini, Secretária: Mariana Diniz Bernardini Sartori. Deliberações Aprovadas: (i) Distribuição dos dividendos – Nos termos da Cláusula 21.1. do Contrato Social, os Sócios aprovaram a distribuição de dividendos de forma
desproporcional as suas participações no Capital Social, ratiﬁcando distribuições anteriores e deliberando também
que ﬁca à critério exclusivo da sócia Sonia Maria Dos Santos Diniz Bernardini determinar o valor da distribuição dos
dividendos, sua forma e periodicidade, até resolução em contrário. (ii) Redução do capital social – Nos termos
do inciso II, do Artigo 1.082, do Código Civil, os Sócios, depois de detida análise do Balanço da Sociedade, por considerarem que o capital social se tornou excessivo em relação ao objeto social, aprovaram a redução do capital social
dos atuais R$ 39.663.521,00, totalmente subscrito e integralizado, para R$ 31.000.000,00, mediante o cancelamento de 8.663.521 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalizando o montante de R$ 8.663.521,00 de
forma proporcional à participação dos Sócios, que neste ato outorgam à Sociedade, plena, geral, irretratável e irrevogável quitação para nada mais reclamar a que título for com relação a esta redução. Desta forma, conforme disposto no Artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital social será realizada restituindo-se o valor das quotas aos
Sócios na proporção de suas respectivas participações no capital social, decorrido o prazo de 90 dias da data da publicação da presenta Ata, e satisfeitas as condições estabelecidas na lei, a presente redução do capital social será formalizada pela alteração do Contrato Social da Sociedade. Encerramento - Nada mais. Sonia Maria dos Santos
Diniz Bernardini - Presidente, Mariana Diniz Bernardini Sartori - Secretária.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032-Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 31.03.2021
1. Data, Hora e Local: 31.03.2021, às 10h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e
Secretário: Igor de Castro Camillo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o destaque de juros sobre o capital próprio. 5.
Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer
restrições, conforme atribuição prevista nos artigos 10, alínea (viii) e 17, § 2º, do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31.12.2020 (deduzido ou
acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do
próprio exercício), no valor bruto de R$ 1.886.640,00, correspondentes a R$ 0,0126106279 por ação, tanto ordinárias
quanto preferenciais, sendo que o valor líquido será apurado mediante a dedução do imposto de renda na fonte de
acordo com a alíquota pertinente, nos termos da legislação vigente. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão
pagos conforme vier a ser deliberado oportunamente, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício
social de 2021, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as demonstrações ﬁnanceiras deste
exercício social. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que,
após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP
2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 31.03.2021. Assinaturas: Luís
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto
Valença de Oliveira; (2) Roberto Vollmer Labarthe; (3) Luciano José Porto Fernandes; (4) Igor de Castro Camillo; (5)
Sérgio Luiz Pereira de Macedo; e (6) Mitsuhiko Okubo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no livro
de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP
Brasil. JUCESP nº 348.739/21-7 em 19.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTAS E ARTES MARCIAIS
CNPJ: 62.463.260/0001-50
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso de minhas atribuições, venho convocar os filiados que estejam quites com as
suas obrigações estatutárias junto à FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTAS E ARTES
MARCIAIS – FEPLAM, para participarem da Assembléia Geral a realizar-se no dia 07
de Agosto de 2021 às 19:30 horas em primeira chamada e às 20:00 horas em segunda
e ultima chamada na Rua Vinte e Quatro de Maio nº 35 – 6º andas – sala 612 –
República – São Paulo, para apreciarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-)
Retificação e ratificação dos atos praticados no período; 2-) Prestação de Contas do
exercício de 2020; 3-) Eleição e posse do Presidente e Membros do Conselho Fiscal.
São Paulo, 20 de julho de 2021. Fernando Ameneiro Couto – Presidente.

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DO BRASIL

CNPJ/MF nº 34.395.936/0001-80
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30/03/2021
Certiﬁco e dou fé para os devidos ﬁns que, nesta data, me foi apresentado um documento no idioma espanhol identiﬁcado como “CUENTAS ANUALES - ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.”
sendo que traduzo no vernáculo o teor em idioma estrangeiro conforme segue: Sr. Ramón Cerdeiras
Checa, na capacidade de Secretário do Conselho de Administração da Sociedade Estacionamientos
y Servicios, S.A. inscrita no Registro Comercial de Madri, no Volume 3724, Página 40, folha M-28.373,
inscrição 1ª, com endereço em Calle Albacete, 3, de Madri e com C.I.F. A-28385458. CERTIFICO:
Que, em conformidade com a Ata do Conselho de Administração da Companhia realizada por escrito
e sem sessão no dia trinta de março de dois mil e vinte e um e que foi aprovada por unanimidade e
sem oposição nem renúncia alguma por todos os membros que compõem o Conselho de Administração da mesma, isto é, Portobello Alfa, S.L., representada pelo Sr. Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones;
Osprey Spain, S.L., representada pelo Sr. Oliver Schumann; Portobello Beta, S.L., representada pelo
Sr. Norberto Arrate Criado; Portobello Gamma, S.L., representada pelo Sr. Ramón Cerdeiras Checa;
Sr. Javier Delgado Delgado e o Sr. Luis Sánchez-Salmerón e assinada pelo seu Presidente e Secretário, Portobello Alfa, S.L. representada pelo Sr. Iñigo Sánchez-Salmerón e Sr. Ramón Cerdeiras
Checa, respectivamente, aprovaram por unanimidade e, entre outros, as seguintes DECISÕES que
ﬁguravam devidamente incluídas na Ordem do Dia da sessão e cuja transcrição literal é a seguinte:
Terceiro. - Aprovação do balanço e da conta de lucros e prejuízos da Filial no Brasil correspondente
no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020. O Conselho de Administração, no exercício dos
poderes que lhe competem de acordo com a lei e o Estatuto da Sociedade, aprova por unanimidade
o balanço (Balanço Patrimonial) e a conta de lucros e prejuízos (Demonstrações do Resultado do
Exercício) da Filial no Brasil, correspondente ao exercício ﬁndo em 31/12/2020 (Anexo I da presente
Ata). Assim mesmo, o Conselho de Administração aprova a seguinte distribuição do resultado:
Base de alocação
2020
Lucros e Prejuízos (Prejuízo)
(1.242.606,13)*
Distribuição:
Resultados de exercícios anteriores (Lucros/Prejuízos Acumulados)
(1.242.606,13)*
*Expressado em Reais brasileiros
Na medida em que for assim exigido para a efetividade no Brasil deste acordo, é outorgada ao Representante Legal da Filial, Sr. Hermenegildo Moreno Loriente, o poder de assinar e formalizar a decisão
aprovada, fazer as declarações que são procedentes e outorgar os documentos públicos e privados
que sejam necessários ou convenientes para inscrevê-los ou apresentá-los no registro ou administração que possa corresponder e para sua plenitude de efeitos, podendo, inclusive, esclarecer ou
corrigir os defeitos ou omissões deste documento. Quarto. - Outorga de poderes. O Conselho de
Administração decide por unanimidade autorizar quaisquer membros do Conselho de Administração
e seu Secretário, para que qualquer um deles indistintamente, realize e formalize as decisões aprovadas na presente reunião, faça as declarações que sejam procedentes e outorgue os documentos
públicos e privados que sejam necessários ou convenientes para, em caso de ser necessário, inscrevê-los no Registro Comercial e demais órgãos competentes e para sua plenitude de efeitos, podendo,
inclusive, esclarecer ou corrigir os defeitos ou omissões deste documento. Quinto. - Aprovação da
ata da reunião. A presente ata é aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração, e sem
oposição e/ou renúncia alguma de algum de seus membros, que, em prova de unânime conformidade a assinam a seguir. EM TESTEMUNHO DO QUE, lavro esta certiﬁcação em trinta de março
de dois mil e vinte e um, com a aprovação do Presidente, Portobello Alfa, S.L. representada pelo Sr.
Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones. APROVAÇÃO DO PRESIDENTE Portobello Alfa, S.L. p.p. Sr. Iñigo
Sanchez-Asiaín Mardones, 09/2020…/… RICHI ALBERTI, Notário de Madri e de seu Ilustre Colégio,
DOU FÉ: de que considero legítimas e legitimo as assinaturas que antecedem do SR. IÑIGO SÁNCHEZ-ASIÁIN MARDONES E DO SR. RAMÓN CERDEIRAS CHECA, pela autenticação que faço
com outras não questionadas das mesmas pessoas, presentes no meu protocolo. Deixo anotado este
testemunho com o número 854, no Livro Indicador número 17. Em Madri, dezesseis de abril de dois
mil e vinte e um. LEI DE TAXAS 8/89. DOCUMENTO NÃO SUJEITO. Esta página que recebeu o selo
do Ilustre Colégio Notarial para Testemunho, foi expedido pelo Sr. Manuel Richi Alberti, Notário de
Madri, no dia 16/04/2021. APOSTILLE (Apostila) (Convenção de Haia de 5 outubro de 1961) 1. País:
ESPANHA O presente documento público. 2. foi assinado por Sr. Manuel Richi Alberti, 3. que atua na
capacidade de NOTÁRIO, 4. portando o selo/carimbo do SEU CARTÓRIO, Certiﬁca-se 5. em MADRI
6. no dia 20/04/2021 7. por Decano do Colégio Notarial de Madri 8. Número N7201/2021/024541, 9.
Selo/carimbo. 10. Assinatura: Sr. Carlos Huidobro Arreba. Esta Apostila apenas certiﬁca a autenticidade da assinatura e a qualidade da pessoa que assinou o documento público e, conforme o caso,
a identidade do selo ou carimbo que o documento público está revestido. Essa Apostila não certiﬁca
o conteúdo do documento para o qual foi emitida. Nada mais constava do documento autenticado
acima que devolvo com esta tradução, segundo meu melhor entender, a qual conferi achei conforme
e assino. São Paulo, 14 de abril de 2021. Jucesp - certiﬁco o registro sob o n. 356.406/21-1 em sessão
de 21/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV 5HTXHUHQWH ,QVWLWXWR 3UHVELWHULDQR 0DFNHQ]LH 5HTXHULGR &DVVLD 7REDO %HWWLQDVVL
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD
IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D &È66,$ 72%$/ %(77,1$66, EUDVLOHLUD SRUWDGRUD GR 5* Q LQVFULWD
QR &3)0) VRE R Q  TXH ,QVWLWXWR 3UHVELWHULDQR 0DFNHQ]LH OKH DMXL]RX DomR GH FREUDQoD QR YDORU
GH 5  DWXDOL]DGR DWp MXOKR GH  (VWDQGR R Up HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHWHUPLQDGD D FLWDomR SRU HGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDSyVRVGLDVVXSUDDSUHVHQWHFRQWHVWDomRVRESHQDGHUHYHOLDFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV
5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXOR5HTXHULGR5HQDWDGH6RX]D&RUUHLD&XQKD(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6
352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&LYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR
(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH'XUDQ'HSLHULQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 5(1$7$'(628=$&255(,$&81+$
5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH )XQGDomR 6mR 3DXOR
REMHWLYDQGRDFREUDQoDGHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVUHIHUHQWHjVPHQVDOLGDGHVYHQFLGDVQRV
PHVHVGHIHYHUHLURDPDLRGHGRFXUVRGHSyVJUDGXDomRHP)XQGDPHQWRVGHXPD(GXFDomRSDUDR3HQVDU(QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDH
SDUDTXHSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVHIHWXHRSDJDPHQWRGDTXDQWLDHVSHFLILFDGDQDLQLFLDOQRYDORUGH5 MXQKR
GH GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDEHPFRPRGRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVFRUUHVSRQGHQWHVjGRYDORUGDFDXVDRXDSUHVHQWH
HPEDUJRVDRPDQGDGRPRQLWyULRQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&3&1mRKDYHQGRUHVSRVWDRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVR
HPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2 ± &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  
&ODVVH $VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  3HQKRUD  'HSyVLWR  $YDOLDomR  ([HTXHQWH %DQFR %UDGHVFR
)LQDQFLDPHQWRV6$([HFXWDGR5HQDWRGH6RX]D$UDXMR(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(662
1  $ 00 -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR
3DXOR'UD(ODLQH)DULD(YDULVWRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DR([HFXWDGR5(1$72'(628=$$5$8-25*
 &3)  TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD Q 
 PRYLGD SRU %DQFR %UDGHVFR )LQDQFLDPHQWRV 6$ (QFRQWUDQGRVH R ([HFXWDGR HP OXJDU LQFHUWR
H QmR VDELGR QRV WHUPRV GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH
QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5
 VHVVHQWD H XP PLO GX]HQWRV H RQ]H UHDLV H WULQWD H XP FHQWDYRV  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 )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGR
DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR
DRVGHPDLRGHH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 105004118.2018.8.26.0100 ( U-689 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Dirce Ottoni Pinto Martins,Edes de Mello Martins,Mário Canineo,Zélia Canineo ou Maria Zélia Canineo,Paulo Canineo,Maria
Benedicta da Silva Canineo,Rosário Canineo,Margarida de Campos Canineo,Maria do Carmo Canineo,Ana Canineo,Maria
Aparecida Canineo Messa,Joaquim Canineo,Maria Aparecida Alves Canineo,Antonio Canineo Júnior,Angela de Matos
Canineo,João Canineo,Antonio Baptista Canineo,Roque Canineo,Maria Antonia Canineo Terciani,Luiz Terciani,Maria Antonia
Gambier,Geraldo Gambier,Antonio Canineo,Iolanda Platinetti Canineo,Benedita Margarida Canineo de Mendonça,Mário
Pacheco de Mendonça, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Luiz Francisquini Barbon e Maria de Lurdes Carcan Francisquini ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Inácio Mammana, n.º 610, Vila Aurora, Santana,
São Paulo-SP, com área de 490,00 m², contribuinte nº 070.092.0023-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[22,23]

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. 7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO. EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo descrito, bem como
para intimação dos executados NEUZA CARMEM ABBUD GUBEISSE, CPF nº 052.360.118-25; CRISTIANE ABBUD
GUBEISSI, CPF nº 035.624.598-58; MARINA LAURA MONTI DE CASTRO BIGI GUBEISSI, CPF nº 252.935.708-03;
FÁBIO GUBEISSI, CPF nº 035.624.608-64; FERNANDO GUBEISSI, CPF nº 053.703.218-50, bem como dos
interessados, JOSÉ ANTONIO GRANATO DE SOUZA, CPF nº 584.075.108-15; da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e demais interessados, extraído dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS ±
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo nº 0032208-72.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SCORDAMAGLIA, CNPJ nº 55.594.931/000157. O Dr. Sang Duk Kim, MM. Juiz de Direito, faz saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente Edital,
que, através do sistema de Alienação Eletrônica, PRÓ-JUD LEILÕES, hospedado no endereço eletrônico
www.projudleiloes.com.br e sob condução do Leiloeiro Público, Sr. Carlos Campanhã, inscrito na JUCESP sob nº
1.053, levará a leilão o bem a seguir descrito: APARTAMENTO DA UNIDADE nº 01, localizada no 1º andar do EDIFÍCIO
SCORDAMAGLIA, situado à rua dos Ingleses, nº 454, Bela Vista, perfeitamente descrito na Matrícula nº 49.249 do 4º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Contribuinte Municipal SQL: nº 009.037.0117-0. Avaliação: R$
1.680.000,00 (Um milhão seiscentos e oitenta mil reais), em abril/2021, que será atualizada. Das datas das Praças
eletrônicas: A 1ª praça terá início no dia 03 de agosto de 2021, às 11:00hs. e se estenderá por 03 (três) dias,
encerrando-se no dia 06 de agosto de 2021, às 11:00hs. Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a
2ª praça, que se encerrará no dia 26 de agosto de 2021, às 11:00hs. Do Valor Mínimo: Na 1ª praça, o valor mínimo para
a venda do bem praceado será o valor da avaliação judicial que será atualizado pelo índice de correção do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo até a data do início do leilão. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizado. Informações: O Edital completo e todas as demais
informações estão disponíveis em www.projudleilões.com.br ou poderão ser obtidos pessoalmente na sede da PRÓ-JUD
LEILÕES ou através do e-mail contato@projudleiloes.com.br ou ainda pelo telefone nº 11-2892-8648 e via whatsApp/
celular nº 98366-4084. Intimações: Ficam intimados os Executados e as demais pessoas descritas no início do presente
Edital, que será afixado e publicado na forma da lei, notadamente o Parágrafo Único do artigo 889 do Código de Processo
Civil. DR. SANG DUK KIM - Juiz de Direito

SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021

Jornal O DIA SP

Hive Participações Societárias S.A.
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte edital
21171 nos dias 24 de julho às 13h
e 27 de julho às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br -SP/SP
( 11)
94435-0642
diretoria@gmleiloes.com
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Avenue Holding Financeira Ltda.

CNPJ/ME nº 37.721.747/0001-49 - NIRE 35.236.148.124
Extrato da 3ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular: I. Avenue Holding S.A., CNPJ/ME 29.480.786/0001-73 e II. Avenue Controle
Participações S.A., CNPJ/ME 29.480.805/0001-61, Resolvem: 1.1. transformar o tipo societário da Sociedade de
sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado. 1.2. A alteração da razão social, que passará
para “Avenue Holding Financeira S.A.” 1.3. O Estatuto Social que regerá a Sociedade. 2. Administração: (i) A diretoria
composta por 2 membros, designados como Diretor sem Designação Especíﬁca: Henry Sérgio Machert da Conceição,
analista de sistemas, RG 28.889.620-8 SSP/SP, CPF/ME 300.494.458-80; e Hsu Shao Chun, administrador de empresas,
RG 30.640.529-5 SSP/SP, CPF/ME 149.108.928-85, ambos brasileiros, casados, e prazo de mandato uniﬁcado de 3 anos, os
quais declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Sócias: Avenue Holding
S.A. e Avenue Controle Participações S.A., ambas: (Por Hsu Shao Chun e Henry Sérgio Machert da Conceição).
JUCESP 295.676/21-8 e NIRE 3530057159-2 em 23.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Coest Construtora S/A

Jornal
ODIASP

Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77
CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no
dia 12/08/2021, na sede social, Rua das Araucárias, nº 168, Jardim Pinheirinho - Embu das Artes - SP,
às 10:00 horas em primeira convocação ou às 11:00 horas em segunda convocação, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e
votação do relatório da administração das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
c) fixação da remuneração anual da Diretoria da Sociedade; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Embu das Artes, 20 de julho de 2021. Marleine Serra Guimarães - Conselheira.

MACQUARIE COMMODITIES BRASIL S/A

CNPJ 15.246.175/0001-50
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Em cumprimento às exigências Legais e Estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2021 e 31/03/2020. Permanecemos ao dispor dos Srs. Acionistas para quaisquer esclarecimentos.
Balanços patrimoniais em 31 de março - Em milhares de reais
Nota
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido
(não auditado)
314.468
165.908 Circulante
Fornecedores e contas a pagar
6 314.452
132.694
Obrigações tributárias e fiscais
7
32.107
Empréstimos e financiamentos
8
1.023
Outros passivos
9
16
84
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
3.787
105.499
7
103.628 Total do passivo
8
3.787
1.871 Patrimônio líquido
Capital social subscrito
Capital social a integralizar
Prejuízos acumulados
318.255
271.407 Total do passivo e patrimônio líquido

São Paulo, 16 de julho de 2021.

Demonstrações do resultado
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de março - Em milhares de reais
Exercícios findos em 31 de março - Em milhares de reais
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020
Despesas (receitas) operacionais
(não auditado)
(não
259.444
Circulante
Administrativas e gerais
15
(1.196)
(822)
10
331
Caixa e equivalentes de caixa
auditado)
Outras receitas (despesas) operacionais
16
542
(489) Prejuízo do exercício antes dos impostos
11
588
Instrumentos financeiros
(10.179) (49.417)
(654)
(1.311)
12 258.525
Impostos e contribuições a recuperar
Ajustes
Lucro
antes
das
receitas
e
despesas
Outros ativos
Juros e variação cambial incorridos sobre
financeiras
empréstimos
16.623
63.586
Receitas financeiras
17 14.232
15.907
12
Não circulante
Provisão para impairment de ativos
(542)
542
Despesas financeiras
17 (23.757)
(64.013)
259.444
Instrumentos financeiros
Lucro ajustado
5.902
14.711
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
14
58.811
Impostos e contribuições a recuperar
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
renda e da contribuição social
140.500
Instrumentos financeiros
136.277 (30.919)
sobre o lucro
(10.179)
(49.417)
Impostos e contribuições a recuperar
(893)
(380)
Imposto de renda e contribuição social
(81.689)
Outros ativos
784
1.586
corrente e diferido
18
97
(1.375)
318.255
Total do ativo
Fornecedores
193
(46)
Prejuízo do exercício
(10.082)
(50.792)
Obrigações tributárias e fiscais
118
(1.337)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de março - Em milhares de reais
Prejuízo do exercício por ação (em R$)
(0,07)
(0,51)
Outras obrigações
(6)
(1.500)
Capital social
Capital social
Prejuízos
Imposto de renda e contribuição social pagos
(717)
(1.606)
Demonstrações do resultado abrangente
subscrito
a integralizar
acumulados
Nota
Total
135.756
(34.202)
Exercícios findos em 31 de março - Em milhares de reais
Em 1º de abril de 2019 (não auditado)
500
(20.815)
(20.315)
2021
2020 Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
Subscrição de capital
14
140.000
(140.000)
atividades operacionais
141.658 (19.491)
(não auditado)
Integralização de capital
14
100.000
100.000
Captação de empréstimos
100
50.316
(10.082)
(50.792)
Prejuízo do exercício
(50.792)
(50.792) Prejuízo do exercício
Aumento de capital
40.000 100.000
Em 31 de março de 2020 (não auditado)
140.500
(40.000)
(71.607)
28.893 Outros resultados abrangentes
(10.082)
(50.792) Caixa líquido proveniente das atividades
Integralização de capital
14
40.000
40.000 Total do resultado abrangente
de financiamento
40.100 150.316
Prejuízo do exercício
(10.082)
(10.082)
181.758 130.825
Em 31 de março de 2021
140.500
(81.689)
58.811
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
132.694
1.869
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de março de 2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
No fim do exercício
314.452 132.694
1. Contexto Operacional: A Macquarie Commodities Brasil S.A. (“MCB” ou abril de 2019, a Companhia adotou a ICPC 22 / IFRIC 23 – Incerteza sobre de Produto Rural que possuía, pelo montante de R$ 115.015, apurando lucro Aumento líquido de caixa e equivalentes
“Companhia”) é uma sociedade anônima, de capital fechado com sede em Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta interpretação esclarece como na venda dos referidos ativos no montante de R$ 1.828.
de caixa
181.758 130.825
São Paulo, estado de São Paulo. Sua controladora direta é a Macquarie aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 – Tributos 8. Impostos e contribuições a recuperar
Transacões que não afetam caixa
Investment Holdings PTY Limited, baseada em Sydney, na Austrália. A sobre o Lucro (IAS 12 – Income Taxes) quando houver incerteza sobre os Descrição
2021
2020
Pagamento de empréstimos junto a partes
Companhia tem por objeto social: (i) a comercialização no mercado interno e tratamentos de tributos sobre o lucro. Uma incerteza surge quando o
(não auditado)
relacionadas
21 b
254.775
externo, a importação e a exportação de commodities agrícolas, commodities tratamento aplicável a uma transação em particular não está claro na Impostos retidos na fonte
930
286
de metais e commodities de energia; (ii) o armazenamento e a posse de tais legislação tributária ou quando não está claro se a autoridade fiscal aceitará o IRPJ/CSSL pagos por estimativa
60
737 17. Resultado financeiro líquido: 17.1. Receitas financeiras
commodities em armazéns próprios ou de terceiros; (iii) a prestação de tratamento adotado pela Companhia. Nessas circunstâncias, a Companhia Saldo negativo – retenções/pagamento a maior
Descrição
2021
2020
serviços de logística; (iv) a importação, o fornecimento e a comercialização de deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente ou diferido,
– exercícios anteriores
2.797
1.871
(não
auditado)
combustíveis líquidos, tais como óleo diesel, biodiesel, e gasolina automotiva; aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base no lucro tributável
3.787
2.894 Receitas de Termos de Venda de CPRs
10.988
14.719
e (v) o fornecimento e a comercialização de etanol. Ao longo dos últimos anos (prejuízo fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não utilizadas, nos
3.881
1.860
a Companhia vem atuando nos mercados primário e secundário de grãos e créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, determinados com base Os saldos de impostos a recuperar estão atualizados monetariamente com Receitas de aplicações financeiras – CDBs
55
104
energia. Como parte da estratégia do Grupo Macquarie, no decorrer de 2021 nesta interpretação. Não houve efeitos relevantes nas demonstrações base na taxa Selic e serão compensados contra outras obrigações tributárias Outras receitas financeiras
PIS/COFINS sobre receita financeira
(692)
(776)
a Companhia está reavaliando sua estratégia de atuação no mercado financeiras da Companhia em decorrência da adoção da referida norma. federais em exercícios futuros.
9.
Outros
ativos
brasileiro. A Companhia conta com suporte financeiro da controladora, l) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: As seguintes
14.232
15.907
2021
2020
possuindo acesso a linhas de crédito ligadas a consecução de sua atividade alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício Descrição
(não auditado) 17.2. Despesas financeiras
fim junto a outras empresas do Grupo. Assim, a administração da Companhia iniciado em 1º de abril de 2020: • Definição de material: alterações ao IAS 1/
Descrição
2021
2020
16
39
considera que não há qualquer incerteza material que possa gerar dúvidas CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis” e IAS 8/CPC 23 Despesas antecipadas
(não auditado)
8
significativas sobre a sua capacidade de continuar operando e concluiu que é “Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”. • Reforma Adiantamentos a fornecedores
Juros sobre empréstimos e financiamentos
(14.016)
(8.772)
adequado a utilização do pressuposto de continuidade operacional para a da IBOR: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 Valores a receber/reembolsar –
(54.825)
Partes Relacionadas
37 Variação cambial empréstimos e financiamentos (9.065)
elaboração de suas demonstrações financeiras. 2. Base de preparação: As -”Instrumentos Financeiros”. • Estrutura Conceitual Revisada para Relatórios
(590)
(388)
16
84 IOF
demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis Financeiros. As alterações mencionadas acima não tiveram impactos
Outras
(86)
(28)
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de materiais para a Companhia. 4. Alterações de normas que ainda não estão 10. Fornecedores e contas a pagar
(23.757)
(64.013)
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações em vigor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, mas Descrição
2021
2020
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais não estão em vigor para o exercício findo em 31 de março de 2021. A adoção
(não auditado) 18. Imposto de renda e contribuição social: 18.1. Conciliação da despesa
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As antecipada de normas, embora permitida pelo IASB, não é permitida no Brasil Serviços contábeis
129
121 do imposto de renda e contribuição social: Os valores de imposto de renda
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). a) Alterações ao IFRS 9, Serviços de auditoria
200
- e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a seguinte
financeiras estão apresentadas na Nota 3. A preparação de demonstrações IAS 39 e IFRS 7 “Instrumentos Financeiros”, IFRS 4 “Contratos de Seguro e
1
17 conciliação em seus valores à alíquota nominal:
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício IFRS 16 “Arrendamentos”. b) Alteração ao IAS 16 “Ativo Imobilizado”. c) Serviços de advogados
1
- Descrição
2021
2020
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de Alteração ao IAS 37 “Provisão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”. Outros
331
138
(não auditado)
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais demonstrações financeiras da Companhia. 5. Principais julgamentos e 11. Obrigações tributárias e fiscais
da contribuição social sobre o lucro
(10.179)
(49.417)
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, fontes de incertezas nas estimativas: Na aplicação das práticas contábeis, Descrição
2021
2020
estão divulgadas na Nota 5. As demonstrações financeiras foram aprovadas e a administração da Companhia faz julgamentos e elabora estimativas a
(não auditado) Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
autorizadas para emissão pela diretoria em 16 de julho de 2021. 3. Resumo respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente Imposto de renda e contribuição social a recolher
da contribuição social sobre o lucro - 34%
3.461
16.802
400
505
das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão PIS e COFINS a recolher
(2.607)
(361)
185
63 Adições Permanentes
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados Impostos retidos
(5.329)
(18.966)
3
- Adições Temporárias
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente, salvo disposição relevantes. Os resultados efetivos podem diferir, significativamente, dessas
185
588
568 Exclusões Permanentes
em contrário. a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens estimativas. A seguir, são apresentadas as principais premissas a respeito do
Exclusões Temporárias
30.168
299
incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda futuro e outras principais origens da incerteza nas estimativas: a) Perda 12. Empréstimos e financiamentos: Até 2020 a Companhia possuía Compensação PN/BN
668
do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (a “moeda esperada de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: A contratos com o Macquarie Bank Limited que se constituíam em Contratos de
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída para levar Facilitação de Operações de Exportação, por meio dos quais eram concedidas Impostos diferidos sobre prejuízo fiscal e base
linhas
de
crédito
à
Companhia
que
seriam
liquidadas
através
de
operações
de
negativa
não
utilizados
(i)
(25.596)
é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. As operações com os ativos relacionados a Termos de Venda e Compra de Cédulas de Produto
moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as Rural a seu valor de recuperação. A estimativa adotada para as operações compra e exportação de commodities agrícolas. Em 31 de março de 2020 Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferido
97
(1.375)
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, liquidadas no exercício levava em consideração o modelo prospectivo de eram representados por contratos que somavam USD 42.900.000 com
quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais são perda esperada de crédito, com base em estimativas de recuperabilidade e vencimento até maio de 2021, com taxas de juros até 2,22% a.a.+ LIBOR e (i) Os impostos serão utilizados no exercício fiscal a findar em 31 de dezembro
totalizavam
R$
241.802.
Em
novembro
de
2020,
em
virtude
de
não
terem
sido
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa com base na análise individual do risco de crédito das contrapartes, incluindo
de 2021 e posteriores nas proporções permitidas pela legislação fiscal.
financeira. b) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa julgamento relevante sobre possíveis mudanças nos fatores econômicos e realizadas operações de compra e exportação de commodities agrícolas até 19. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Empresa
estão compostos por depósitos bancários disponíveis e aplicações de liquidez sua probabilidade de gerar perdas de crédito. As operações da Companhia aquele momento, a Companhia acordou junto ao Macquarie Bank Limited a encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de março de 2021
imediata e com risco insignificante de mudança de valor. Eles são mantidos, eram substancialmente efetuadas com contrapartes cujo risco de crédito é conversão das operações em um Contrato de Empréstimo (“Loan Agreement”), por valores que se aproximam ao valor de mercado nessa data. A administração
normalmente, com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto considerado baixíssimo, entre 0% e 1%, dado que tais contrapartes integram efetuando a liquidação de câmbio simbólica dos referidos contratos, no
prazo. c) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros grupos econômicos do “Segmento Prime”, empresas com mais altos níveis de montante de R$ 254.775. A partir desta data a referida operação passou a ser desses instrumentos é realizada por meio de estratégias operacionais visando
sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja ratings atribuídos pelas 3 agências de rating: Fitch, Moody’s and Standard & fixada em reais, com taxa de juros de 3,71% a.a. e vencimento em 13 de maio liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste na
por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). Poor’s. b) Perda por valor recuperável de ativos não financeiros: Os ativos de 2021. Em 10 de dezembro de 2020 contrato adicional de R$ 100 foi vigilância permanente das taxas contratadas em comparação com as taxas
• Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do modelo de não financeiros da Companhia são substancialmente representados pelos pactuado junto ao Macquarie Bank Limited, com taxa de juros de 1,72% a.a. e médias de mercado. De acordo com a sua natureza, os instrumentos
negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os termos impostos a recuperar. Os procedimentos fiscais para compensação ou vencimento em 15 de junho de 2021. Os montantes atualizados dos referidos financeiros podem envolver riscos conhecidos ou não, sendo importante, no
contratuais dos fluxos de caixa. Compras e vendas regulares de ativos restituição dos referidos impostos foram efetuados, de forma que os referidos empréstimos somam R$ 258.525 em 31 de março de 2021. Conforme melhor julgamento da Companhia, a avaliação potencial deles. Assim, podem
financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a ativos não possuem risco de prescrição. Em adição, a administração possui mencionado na nota 21 b), em 19 de maio de 2021 o contrato de empréstimo existir riscos com ou sem garantias dependendo de aspectos circunstanciais
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros perspectivas de geração de receitas suficientes para possibilitar a utilização de R$ 254.775 foi integralmente liquidado pela Companhia, com pagamento ou legais. Os principais fatores de risco de mercado, que podem afetar os
negócios da Companhia, estão apresentados a seguir: a) Risco de crédito: A
são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido dos referidos ativos a médio e longo prazo. c) Apuração e realização dos de juros no total de R$ 4.936.
13. Partes relacionadas: 13.1. Ativos e passivos: As principais transações política de aplicação de recursos e execução de transações nos mercados
ou tenham sido transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente impostos diferidos: Ativos e passivos fiscais diferidos são calculados e com partes relacionadas existentes em 31 de março de 2021 e 2020 são:
todos os riscos e benefícios da propriedade. No reconhecimento inicial, a reconhecidos utilizando-se as alíquotas aplicáveis às estimativas de lucro
primário e secundário de commodities está intimamente ligada ao nível de
Contraparte
Moeda
2021
2020 risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A
Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de tributável para compensação nos anos em que essas diferenças temporárias, Descrição
(não seletividade de seus parceiros comerciais, assim como o acompanhamento
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos além dos prejuízos fiscais de imposto de renda e bases negativas de
auditado) de fatores de mudança de riscos de crédito são procedimentos adotados a fim
custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os contribuição social acumulados deverão ser realizados. Os prejuízos fiscais e
custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado base negativa não prescrevem e sua compensação fica restrita ao limite de Ativo
de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seus ativos. A perda
Macquarie
são registrados como despesas no resultado. Um ativo financeiro é mensurado 30% do lucro tributável gerado em determinado exercício fiscal. Impostos Outros ativos -Valores a
estimada para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida em montante
reembolsar/receber
Energia Brasil
R$
37 julgado suficiente pela administração, para refletir possíveis riscos de
ao custo amortizado se atender ambas condições a seguir e não for designado diferidos ativos são reconhecidos para todos os prejuízos fiscais não
como mensurado ao valor justo por meio do resultado: (i) É mantido dentro de utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável estará Total do Ativo
37 realização. b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela
um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para disponível contra o qual os prejuízos possam ser utilizados. Julgamento Passivo
administração da Companhia que monitora continuamente a liquidez, para
receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) Seus termos contratuais geram, em significativo é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que Outros passivos – Valores
assegurar que a Companhia tenha caixa suficiente para atender às
datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis
a pagar
R$
6
necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de
e juros sobre o valor principal em aberto. Os Termos de Venda e Compra de futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. As Empréstimos e
Macquarie
financiamento da dívida, o cumprimento de metas internas e, quando
Cédulas de Produto Rural da Companhia, quando existentes, foram estimativas de lucro tributável são baseadas nos orçamentos anuais e no financiamentos (nota 12)
Bank Limited
R$ 258.525
- aplicável, as exigências regulatórias externas ou legais. A Companhia conta
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de plano estratégico. Atualmente não há impostos diferidos ativos constituídos Empréstimos e
Macquarie
com suporte financeiro da controladora, possuindo acesso a linhas de crédito
juros. A Companhia avalia em base prospectiva, as perdas esperadas de sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social.
financiamentos (nota 12)
Bank Limited
US$
241.802 ligadas a consecução de sua atividade fim junto a outras empresas do Grupo.
crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao 6. Caixa e equivalentes de caixa
Total do Passivo
258.525
241.808 c) Risco de taxas de câmbio: A Companhia possuía obrigações indexadas
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de Descrição
2021
2020
perda esperada aplicada depende de ter havido ou não um aumento
(não auditado) 13.2. Resultado: As principais transações com partes relacionadas que em moeda estrangeira, referentes a empréstimos e financiamentos com
partes
relacionadas. Esse risco decorria da possibilidade de a Companhia vir
afetaram
o
resultado
são
dadas
a
seguir:
significativo no risco de crédito. d) Operações de arrendamento mercantil: Bancos – contas-correntes
365
368
Contraparte
Moeda
2021
2020 a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que
A Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou Aplicações financeiras de liquidez imediata
314.087
132.326 Descrição
contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de
(não aumentem as despesas financeiras e os saldos de passivo com partes
314.452
132.694
controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de
auditado) relacionadas. No exercício findo em 31 de março de 2021 a Companhia
Bancos
são
representados
por
contas-correntes
mantidas
substancialmente
contraprestação. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para
efetuou a liquidação simbólica de suas operações com a Macquarie Bank
Receitas financeiras
efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que em instituições financeiras de 1ª linha. As aplicações financeiras possuem Lucro na venda de Termos Macquarie
Limited, pactuando nova operação não indexada à moeda estrangeira,
representam o direito de uso dos ativos subjacentes, na data de início do liquidez imediata, podendo ser resgatadas a qualquer momento anterior aos
de CPRS (nota 7)
Bank Limited
R$
1.828
- eliminando o risco de taxas de câmbio. d) Gestão de capital: As metas
arrendamento, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos seus vencimentos finais, sem penalidades ou descontos, prontamente
1.828
- geridas pela administração são operacionais e visam o crescimento de
de ativos de baixo valor. As opções de prorrogação são incluídas no prazo do conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a taxas Despesas financeiras
receitas, o retorno sobre o capital investido e o crescimento do resultado
arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento baseadas em taxas diárias de depósitos interbancários, e têm a seguinte Juros e variação cambial
operacional como um todo. Metas ligadas a resultado financeiro e tributos
será prorrogado. Os arrendamentos existentes são de curto prazo ou possuem composição:
sobre o lucro são geridas de forma centralizada pela controladora da
de empréstimos/
Macquarie
2021
condições de rescisão imediata, sem penalidades, mesmo em casos de
financiamentos
Bank Limited R$/US$ 23.081
63.597 Companhia. O caixa é sustentado pela controladora através de aportes de
Emissor
Vencimento
Remuneração
Saldo
prorrogações automáticas. Adicionalmente, a administração não possui Tipo
23.081
63.597 capital e/ou com operações de empréstimo concedidas por empresas do
Bradesco
Até 11.02.2022
98% CDI
31.585
certeza quanto ao prazo de manutenção dos referidos contratos por prazo CDB
14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital inicial da Companhia Grupo, além da própria geração de caixa. e) Sumário dos instrumentos
superior a um ano. Desta forma, a Companhia reconhece os pagamentos de CDB
Bradesco
Até 20.12.2021
100% CDI
135.459
financeiros:
A tabela a seguir apresenta o sumário dos ativos e passivos
era de R$ 500. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de
arrendamento associados a esses arrendamentos como despesa ao longo do CDB
Bradesco
Até 06.04.2022
101% CDI
147.043
dezembro de 2019, foi deliberada subscrição de capital social de R$ 140.000 financeiros e suas respectivas classificações
prazo do arrendamento. e) Perda por valor recuperável de ativos não
314.087
através da emissão de 140.000.000 ações ao valor de R$1 cada. Em 26 de
Classificação
2021
2020
financeiros: A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos
2020 (não auditado) dezembro de 2019 foi integralizado o montante de R$ 100.000. Em 31 de
(não
ativos não financeiros com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas
Tipo
Emissor
Vencimento
Remuneração
Saldo
março de 2020 o capital totalmente subscrito e integralizado era de
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar
auditado)
R$ 100.500, composto por 100.500.000 ações ordinárias. Em 30 de novembro Ativos financeiros
Bradesco
Até 11.02.2022
98% CDI
32.312
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Nenhuma evidência foi CDB
Valor justo ao resultado 314.087 132.326
de 2020 foi integralizada a parcela remanescente do capital subscrito, no Equivalentes de caixa
Bradesco
Até 20.12.2021
100% CDI
100.014
identificada e o valor contábil líquido não excede o valor recuperável. f) Contas CDB
Custo amortizado
- 135.735
montante de R$ 40.000. Em 31 de março de 2021 o capital totalmente Instrumentos financeiros
132.326
a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que
Custo amortizado
16
84
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 7. Instrumentos Financeiros: A Companhia realizava operações que subscrito e integralizado é de R$ 140.500, composto por 140.500.000 ações Outros ativos
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. envolvem Termos de Venda e Compra de Cédulas de Produto Rural (CPRs), ordinárias. A composição do capital (número de ações subscritas) está Passivos financeiros
Fornecedores e contas
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não nas quais se comprometia a vender e entregar à contraparte determinadas demonstrada abaixo:
Descrição
2021
2020
circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, CPRs, por valores predefinidos em datas acordadas (data de vencimento).
a pagar
Custo amortizado
331
138
(não auditado)
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método Descrição
2021
2020
Empréstimos e
Macquarie
Investment
Holdings
de taxa efetiva de juros. g) Provisões e provisões para contingências: Uma
(não auditado)
financiamentos
Custo amortizado 258.525 241.802
PTY Limited
140.500.000
140.500.000
provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se houver uma Termos de Venda de Cédulas de Produto Rural
136.277
Outros passivos
Custo amortizado
6
140.500.000
140.500.000
obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável, e for provável Perda estimada – provisão para impairment
(542)
que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões
14.2. Destinação de lucros: O lucro líquido, apurado na forma da lei, terá as 20. Outras informações: a) Em 31 de março de 2021 e 2020 a Companhia
135.735
para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) Circulante
seguintes destinações: (i) a parcela de 5% (cinco por cento) será deduzida não possui contingências com probabilidades de perda provável ou possível.
32.107
b)
O
montante
dos
créditos
tributários
não registrados, referente a prejuízo
a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive
para a constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento)
103.628
obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma Não circulante
do capital social; (ii) a parcela de 25% (vinte e cinco por cento) será distribuída fiscal e base negativa de contribuição social, em 31 de março de 2021 é de
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor A composição dos Termos de Venda de Cédulas de Produto Rural em 31 de como dividendo obrigatório; e (iii) o saldo que se verificar após as destinações R$ 25.912 (2020 – R$ 198), às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente.
puder ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor março de 2020 é dada a seguir:
acima terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral Ordinária, por c) A Companhia não possui quadro de funcionários e não há planos de
2020 (não auditado) proposta da Diretoria, conforme o disposto no artigo 176, parágrafo 30 e 132, remuneração de pessoal-chave da administração. d) Desde dezembro de
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes dos efeitos tributários. h) Imposto de renda e Safra
Vencimento
Remuneração (a.a)
Saldo
II da Lei das Sociedades por Ações, observado o disposto no Acordo de 2019, uma nova cepa de coronavírus se espalhou na China e em outros
contribuição social corrente e diferido: As despesas de imposto de renda e 2020/2021
01/05/2020
7,23%
14.758
Acionistas da Companhia.
países. A extensão em que o coronavírus afeta os resultados dependerá de
contribuição social compreendemos impostos correntes e diferidos. O encargo 2020/2021
15. Despesas administrativas e gerais
15/04/2020
7,81%
17.349
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e não podem ser
de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado 2021/2022
Descrição
2021
2020
previstos, incluindo novas informações que possam surgir sobre o coronavírus,
15/04/2021
8,49%
16.019
com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, 2022/2023
(não auditado) bem como as ações para conter o coronavírus ou tratar seu impacto e seus
15/04/2022
8,93%
14.564
na data do balanço. O imposto de renda e a contribuição social corrente são 2023/2024
Serviços de contabilidade
(768)
(675) reflexos na economia mundial. A Administração vem monitorando os
15/04/2023
9,32%
13.159
apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no
desdobramentos relacionados ao COVID-19 e avaliando seus eventuais
Serviços de auditoria
(200)
2021/2022
15/04/2021
8,33%
17.317
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
Serviços de advogados
(33)
(20) efeitos na atividade da Companhia.
15/04/2022
8,76%
15.755
data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 2022/2023
Serviços de custódia
(39)
(42) 21. Eventos subsequentes: a) Em 21 de abril de 2021, em Assembleia Geral
15/04/2023
9,06%
14.312
reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias 2023/2024
Aluguéis e condomínio
(72)
(75) foi deliberada a ampliação do objeto social da Companhia, que passa a incluir
15/04/2024
9,16%
13.044
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus 2024/2025
como
parte de suas atividades (i) exportação de combustíveis líquidos,
Outras
despesas
(84)
(10)
136.277
valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e a
(1.196)
(822) incluindo óleo diesel, biodiesel e gasolina automotiva e (ii) importação,
contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da A movimentação da provisão para perda estimada é dada a seguir:
exportação, fornecimento e comercialização de combustíveis líquidos,
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as
2021
2020 16. Outras receitas e despesas operacionais
incluindo não apenas óleo diesel, biodiesel e gasolina automotiva, mas
diferenças temporárias possam ser usadas. i) Passivos financeiros:
(não auditado) Descrição
2021
2020
também
lubrificantes e quais outros produtos cuja respectiva Nomeclatura
Os passivos financeiros da Companhia são mensurados ao custo amortizado Saldo inicial
542
(não auditado) Comum do Mercosul dependa de autorização prévia da Agência Nacional de
e incluem, quando aplicável, juros e variação cambial calculados com base Constituição de provisão
498
542 Constituição / reversão de provisão para
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, nos termos da legislação em
nas condições contratuais pactuadas. j) Reconhecimento da receita: A Reversão de provisão
(1.040)
perdas – Termos CPRS
542
(542) vigor. b) Em 19 de maio de 2021 a Companhia realizou o pagamento integral
Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado
Saldo
final
542
Outras
receitas
(despesas)
53
junto ao Macquarie Bank Limited do contrato de empréstimo (“Loan
com segurança, as obrigações de performance são cumpridas e é provável
542
(489) Agreement”) de R$ 254.775, com pagamento de juros no total de R$ 4.936.
que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia. A Companhia Os montantes das provisões são considerados suficientes pela administração
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o para suprir eventuais perdas na realização dos referidos ativos. Em 19 de
Diretor:
Contadora:
tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada transação. março de 2021 a Companhia realizou acordo de venda (“Participation
(i) Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida no resultado, por Agreement”) com o Macquarie Bank Limited, no qual cedeu à referida parte,
JULIAN MARTIN HESTER
NELITA DONATTI
meio do método dos juros efetivos, obedecendo ao regime de competência. de forma completa e definitiva, sem coobrigações ou garantias todos os seus
CRC PR 042342/O-6
CPF 014.018.327-25
k) Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A partir de 1º de direitos e obrigações decorrentes dos Termos de Venda e Compra de Cédulas
Ativo

Nota

2021

2020
(não auditado)
23.847
138
568
23.135
6
218.667
218.667
242.514
28.893
140.500
(40.000)
(71.607)
271.407

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Macquarie Commodities Brasil S.A.
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da Macquarie Commodities Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
patrimonial em 31 de março de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Macquarie Commodities Brasil S.A. em 31 de março de de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
Base para opinião com ressalva: Conforme descrito na Nota 13 às demonstrações financeiras, a Companhia mantém saldos e operações financeiras em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
montantes significativos com partes relacionadas. Como resultado dos procedimentos de auditoria foram identificadas evidências de outras operações com partes relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
relacionadas não contabilizadas em 31 de março de 2021, as quais encontram-se em revisão pela administração da Companhia. Desta forma, não obtivemos omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação ao saldo de partes relacionadas em 31 de março de 2021 e ao resultado por elas produzidos no auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
exercício findo nessa data. Consequentemente, não foi praticável determinar se algum ajuste seria necessário nas demonstrações financeiras da Companhia, adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
uma vez que a revisão pela administração da Companhia não está concluída. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros
assuntos: Valores correspondentes ao exercício anterior - Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes as demonstrações obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
financeiras do exercício findo em 31 de março de 2020, apresentadas para fins comparativos, e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 16 de julho de 2021.
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
Auditores Independentes
Emerson Laerte da Silva
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as CRC 2SP000160/O-5
Contador CRC 1SP171089/O-3
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Ginastas do Brasil se apresentam
bem no Treinamento de Pódio

Rebeca Andrade
o que fizera no Campeonato PanAmericano, ao som de “Baile de
Favela”. Na trave, a exibição foi
consistente.
“No treinamento de pódio,
não existe a pressão, a obrigação
de acertar. Mas é fato que ela
passou superbem. Nossa meta é
obter classificação no primeiro

grupo no individual geral. A disputa é extremamente difícil.
Quanto a chances de medalha, é
difícil dizer”, diz o treinador.
Porath faz questão de procurar conter as expectativas. “Hoje,
apesar de ter sido muito bom, não
vale nada. Vamos trabalhar por
mais três dias. O que vale é o

domingo. Até lá, é ver o que funcionou, repetir as coisas boas,
corrigir os erros. Zera tudo e
segue o trabalho”, acrescenta.
Flávia apresentou bom desempenho na trave, particularmente, entre outros bons momentos. “No salto, a Flávia conseguiu fazer a dupla pirueta com
pouco aquecimento”, diz Porath.
No solo, Flávia se apresentou
ao som de sua nova música, um
remix feito pelo produtor musical
de Anitta, Rafael Castilho, de Garota de Ipanema, Aquarela do Brasil, Canto das 3 Raças e Canta Brasil. “Não conseguimos executar
essa música no Pan, porque ela teve
uma lesão no pé. Tentamos colocar o máximo de elementos para ver
o que o árbitro diz e formar a melhor série, para que seja mais competitiva no dia da disputa”.
As disputas femininas começam na sexta-feira, a partir das
22h (pelo horário de Brasília), ou
10h da manhã do sábado, 25, segundo o horário de Tóquio.

João Menezes estreia nos Jogos
Olímpicos diante do croata Marin Cilic
Foto/Divulgação

Em sua primeira Olimpíada, o tenista mineiro jogará por volta das 5h (horário de Brasília), no Ariake Tennis Park, em Tóquio

Time Brasil reunido, aguardando a estreia em Tóquio
O mineiro João Menezes estreia na madrugada deste sábado
(24) em sua primeira Olimpíada.
Representante do Time Brasil na
chave de simples, ao lado do cearense Thiago Monteiro, Menezes - número 4 do País e 217 do
mundo - entra na quadra 3, no
Ariake Tennis Park, por volta das
5h (horário de Brasília), no quarto jogo da programação. O pri-

meiro adversário nos Jogos
Olímpicos de Tóquio será o croata Marin Cilic, 36º do ranking.
Após os treinos na capital japonesa, ao longo da semana,
João Menezes - atual campeão
pan-americano - vive a expectativa da estreia e do sonho de representar o Brasil nos Jogos
Olímpicos.
“Estou treinando forte, ao

lado do Time Brasil, no calor
aqui de Tóquio. Agora é focar na
estreia, com todo este clima de
Olimpíada, tão especial”, afirma
Menezes, que tem o patrocínio
de BRB e apoio de Fila, Wilson
e Shopping Uberaba.
O Time Brasil nos Jogos conta com seis representantes. Além
de Menezes e Monteiro, em
simples, jogam o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Marcelo
Demoliner, nas duplas masculinas, e as paulistas Luisa Stefani
e Laura Pigossi, nas duplas femininas. Melo e Luisa aguardam a
definição da lista e da chave de
duplas mistas.
Nesta temporada, a partir deste mês de julho, Menezes retornou a Itajaí (SC), para treinar na
academia ADK Tennis, no Itamirim Clube de Campo. O local foi
base de seus treinamentos pela
terceira vez na carreira, passando a contar com a parceria fixa
do técnico Patrício Arnold, da
ADK Tennis. Nos meses de maio
e junho, o mineiro realizou uma
gira europeia no saibro, que incluiu o qualifying de Roland Garros e terminou na grama, no qua-

li de Wimbledon.
Temporada 2021 - Na temporada 2021, Menezes jogou o quali do Australian Open, em Doha,
no Catar, parando na segunda rodada. Na Turquia, em Istambul,
saiu do quali e chegou às oitavas
de final, e em Antalya ficou duas
vezes na estreia. Na sequência,
parou na primeira rodada do
Challenger de Concepcion, no
Chile, do ATP 250 de Córdoba,
do quali de Buenos Aires e na
segunda rodada do quali de Santiago. E na estreia do Challenger
de Santiago, vindo de vitória no
quali.
Depois, em Orlando (EUA),
uma vitória em duplas. Em
Tallahassee (EUA), uma vitória
em simples e duas em duplas.
Em Biella, Itália, duas vitórias em
simples e uma em duplas. Em
Heilbronn, Alemanha, uma vitória no quali e duas na chave principal. Novamente em Biella,
uma vitória em duplas. Em
maio, disputou o quali de Roland Garros, com duas vitórias.
E, em junho, dois challengers
em Almaty, no Cazaquistão, com
vitórias na estreia.

Piloto estreante na Fórmula
Delta em 2021, o jovem Pedro
Clerot disputará a terceira etapa
da temporada da categoria neste
final de semana no Velocitta, autódromo localizado em Mogi
Guaçu, no interior de São Paulo.
O circuito receberá corridas da
categoria pela primeira vez e o
piloto brasiliense acredita em
mais um bom resultado na temporada.
“Será um final de semana de
corridas muito legal para a categoria, que chega a uma pista muito técnica e interessante de guiar. É a primeira vez que vou pilotar nesse traçado e estou bem
empolgado por esse desafio, o
objetivo com certeza será conquistar mais um pódio e vamos
trabalhar bastante para isso”, diz
Clerot, que foi campeão do Open
do Brasileiro de Kart em 2020.
Com três pódios conquista-

dos em quatro corridas disputadas na F-Delta em 2021, o bicampeão brasiliense de kart
(2018 e 2019) conta com um
excelente início de temporada
em sua transição para os monopostos. A categoria, que teve duas
rodadas duplas disputadas neste
ano em Interlagos, ainda terá mais
seis etapas neste segundo semestre - oportunidade vista por
Clerot como um caminho de
muita evolução.
“Teremos essa etapa muito
legal no Velocitta e outras cinco
ainda em 2021, espero evoluir
bastante e vamos nos preparar
para isso. A Fórmula Delta é um
espaço muito importante para o
desenvolvimento de pilotos e é
uma honra estar por aqui, ainda
mais conseguindo alguns bons
resultados. Vamos com tudo para
seguir evoluindo”, diz Clerot.
Os treinos livres da Fórmula
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Com 3 pódios na Fórmula Delta,
Pedro Clerot estreia no Velocitta

Delta no Velocitta serão disputados nesta sexta-feira (23) com
duas sessões, às 8h45 e às 11h50,
respectivamente. O classificatório será no mesmo dia a partir das

15h00, enquanto a corrida 1 será
no sábado (24) às 13h40. A segunda prova está marcada para o
domingo (25), com largada às
12h50 (horários de Brasília).

Enzo Gianfratti segue na
liderança Copa Shell HB20
com 6 vitórias em 8 provas
Foto/ Rodrigo Ruiz

As performances de Rebeca
Andrade e de Flávia Saraiva no treinamento de pódio, realizado nesta
quarta-feira, no Centro de Ginástica Ariake, deixaram boa impressão.
Satisfeito com o desempenho das
duas, o treinador Francisco Porath
sente confiança nas atletas, mas
lembra que é necessário manter
os pés no chão.
“Fiquei feliz, porque o treinamento de pódio é feito nos
moldes da competição. A gente
simula até o grupo misto, na mesma ordem. E o aquecimento é
bem curto. Então elas conseguiram passar bem, mesmo com
esse aquecimento curto, que é o
que a gente quer”.
Rebeca, particularmente, foi
muito bem no salto – Porathconfirmou que ela fará os dois – poderia executar apenas um, caso a
intenção fosse apenas somar para
o individual geral, mas a ginasta
tem aspirações de ir à final do
aparelho. No solo, ela também
teve boa performance, repetindo
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Rebeca Andrade e Flávia Saraiva simularam as condições de competição, com aquecimento curto, e fizeram boas exibições
na última oportunidade de treino no Centro de Ginástica Ariake

Jovem revelação da Copa
Shell HB20 na temporada
2021, Enzo Gianfratti voltou a
vencer na categoria em Cascavel (PR), no último sábado, e
segue na liderança do campeonato com seis triunfos em oito
corridas disputadas. São 155
pontos conquistados e o piloto
está 49 pontos à frente do vicelíder da categoria Super.
“Nós tivemos um ótimo sábado, cravamos a pole position
por apenas um milésimo e fizemos uma prova bem consistente. Uma pena que no domingo não completamos a corrida,
mas ainda assim estamos muito
bem na competição para seguirmos em busca desse título do
campeonato”, diz Gianfratti, que
tem patrocínio de Roadix Produtos Automotivos e Motul.
Após quatro rodadas duplas

disputadas, a Copa HB20 chegou em sua metade da temporada com um grid de quase 40
competidores e corridas bastante emocionantes. Enzo subiu no pódio em sete provas e
sonha com mais vitórias para
seguir subindo em sua carreira no automobilismo.
“Essa nossa primeira metade do campeonato foi realmente bastante positiva e tenho
recebido um grande apoio do
Pedro Pimenta, que é o meu
coach. É minha primeira temporada completa na HB20 após
vários anos de kart, então ainda temos muito para aprender
e conquistar nos próximos desafios”, diz Gianfratti, que tem
apenas 18 anos.
A próxima rodada dupla da
Copa HB20 será na desafiadora
pista de Tarumã, em Viamão (RS).

F-4 Akasp: Alexandre Albino
vence e assume liderança do turno
Em prova com quatro líderes,
Alexandre Albino comandou o
show na 15ª etapa da temporada
de F-4 da Associação de Kart
Amador de São Paulo (Akasp),
realizada quarta-feira (21) no
Kartódromo Granja Viana (Cotia/
SP). Ele largou da 15ª posição,
estabeleceu a volta mais rápida e
na 17ª das 30 voltas assumiu a
ponta, para vencer com 7s051 de
vantagem sobre Giovanni Bondança. A seguir terminaram Nelson Reple, Bruno Biondo, Otávio Lotfi e Hélio Bianchi, completando os seis primeiros. Com
este resultado, Albino assumiu a
liderança do terceiro turno, com
a dupla Alberto Otazú/Rogério
Cebola (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/AVSP/
No Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck/Imab Metalúrgica/
Concept Kart) mantendo a primeira colocação na pontuação
geral.
A 16ª etapa da F-4 Akasp será
dia 28 de julho, novamente no
Kartódromo Granja Viana.
O certame de F-4 da Akasp é
disputado com karts Mega dos
próprios pilotos, mas com acertos de chassi fixos, equipados
com motor Honda GX 390, de 18
hp, equalizados e sorteados pela
MFS Racing.
Resultado da 15ª etapa da F4 Akasp: 1) Alexandre Albino, 30
voltas em 24min58s373;2) Giovanni Bondança, a 7s051; 3) Nelson
Reple, a 7s523; 4) Bruno Biondo, a
8s468; 5) Otávio Lotfi, a 14s282;
6) Hélio Bianchi, a 14s700; 7)
Emerson Rildo, a 17s607; 8) André Relvas, a 20s231; 9) Fernando
Coutinho, a 21s231; 10) Sandro
Ferraris, a 21s862.
Pontuação Geral da F-4
Akasp depois de 15 etapas: 1) Alberto Otazú/Rogério Cebola,
351 pontos; 2) Nelson Reple/
Igor Mori, 309; 3) Bruno Bion-

do/Arnaldo Biondo/Emílio Di
Bisceglie, 304; 4) Alexandre Albino, 301; 5) Otávio Lotfi, 299;
6) Eder Ayres/Giovanni Bondança, 285; 7) Luiz Reche/André
Relvas, 267; 8) Hélio Bianchi/
Alberto Otazú, 261; 9) Haroldo
Brasil/Saint Clair, 246; 10) Sérgio Gonçalves/Dilson Sucupira,
231; 11) Evandro Coltelli/Edson
Massaru, 227; 12) Sandro Ferraris, 209; 13) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/ Arnaldo Biondo, 192; 14) Carlos Santana,
178; 15) Emerson Rildo, 164;
16) Eduardo Reche, 116; 17)
Walter Vignati Filho, 103; 18)
Fernando Coutinho, 93; 19) Thiago Lopes, 44.
Pontuação líquida (dois descartes) do terceiro turno da F-4
Akasp depois de cinco etapas: 1)
Alexandre Albino, 87; 2) Otávio
Lotfi, 83; 3) Heraldo Brasil/
Saint Clair, 82; 4) Eder Ayres/
Giovanni Bondança, 78; 5) Luiz
Reche/André Relvas, 77; 6) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 74;
7) Nelson Reple/Igor Mori, 72;
8) Hélio Bianchi/Alberto Otazú,
69; 9) Evandro Coltelli/Edson
Massaru, 68; 10) Sérgio Gonçalves/Dilson Sucupira, 65; 11) Sandro Ferraris, 56; 12) Bruno Biondo/Arnaldo Biondo/Emílio Di
Bisceglie, 53; 13) Fernando
Coutinho, 52; 14) Emerson Rildo, 49; 15) Emílio Di Bisceglie/
Arnaldo Bianco/Bruno Bianco,
43; 16) Valter Vignati Filho, 24.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Bianchi Automóveis,
Cardoso Funilaria e Pintura, No
Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, IMAB Metalúrgica, TS
Sports, Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Concept
Kart. O jovem apoia as ações da
Associação Cruz Verde, Direção
para a Vida e Rotary Club Ponte
Estaiada.
Visite
www.akasp.com.br

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

(11) 99653-7522

