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Valor da Produção Agropecuária deve
chegar a R$ 1,227 trilhão este ano
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deverá alcançar R$ 1,227
trilhão este ano, 2,4% a mais
do que o R$ 1,199 trilhão
registrado em 2021. A estimativa foi divulgada pela Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Segundo a secretaria, o
crescimento do VBP deverá ser registrado mesmo
com a estiagem no Sul do
país durante os meses de
plantio, um dos principais
fatores a impactar o resultado deste ano.
“Esses resultados podem
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Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.
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Um plano elaborado pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP),
apresentado na terça-feira
pelo ministro Anderson Torres e a autoridades do Paraguai, pretende intensificar o
combate ao crime organizado na América do Sul. “A Aliança Estratégica contra o
Crime Organizado Transnacional é uma iniciativa elaborada cuidadosamente pelo
governo do Brasil que integrará os talentos das áreas
de segurança dos países do
Cone Sul para intensificar e
acelerar os duros golpes que
estamos aplicando no crime
organizado regionalmente”,
disse o ministro Anderson
Torres, em Assunção, capital do Paraguai, primeiro
país convidado a integrar
essa união de forças.
Segundo Torres, o Brasil
já faz diversas operações
com outros países contra o
crime organizado, mas nunca em um grupo ampliado e
com integrantes permanentes. A ideia é robustecer e
agilizar este trabalho aproveitando o que há de melhor
de cada país sul-americano
em matéria de segurança,
estabelecendo padrões de
trabalho comuns e que se
tornem familiares a todos”.
O convite e o anúncio da aliança no Paraguai é uma deferência por ser essa nação a
que mais atua conjuntamente
com o Brasil “desferindo seguidos e duros golpes que
estão desmantelando o crime
organizado”.
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Governo federal libera
recursos para Petrópolis
e Paraty após chuvas

Produção de motocicletas
tem alta de 37% no
primeiro trimestre
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Com estoques baixos,
Pró-Sangue necessita de
doações antes do feriado
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Esporte

Enéa Bastianini vence novamente
com show de Marc Márquez
Por Jarcio Baldi
O GP das Américas foi o de
número 500 do Mundial de Motovelocidade e o vencedor foi
o italiano Enéa Bastianini obtendo sua segunda conquista em
quatro provas disputadas até agora, mas sensação da corrida foi
Marc Márquez. O octacampeão
havia afirmado que sua intenção
durante o final de semana era
recuperar a confiança sobre a
moto e foi exatamente isso o
que se viu. Marc deu um show
durante a prova. O espanhol estava na 8ª posição do grid, mas
no momento da largada sua
moto falhou e o piloto caiu para
último no pelotão. Com um ritmo muito forte foi recuperando posições até cruzar a linha
de chegada em 6º. Seu ritmo na
prova era semelhante aos primeiros e certamente lutaria
pela vitória caso não tivesse o
problema na largada. “Não gosto de dizer o que teria aconte-

cido se eu não tivesse esse problema, mas meu ritmo era para
vencer ou lutar pela vitória; no
mínimo estar no pódio”.
Marc disse que antes da largada viu uma mensagem rara no
painel e que até a primeira curva
a moto não desenvolvia, após a
curva 1 desativou o dispositivo de
largada e tudo voltou ao normal.
Fazendo uma corrida alucinante o
piloto disse que a 6 voltas do final seu desgaste físico era muito
forte, então procurou apenas segurar a 6ª posição, numa grande
disputa com o atual campeão Fabio Quartararo. “Para mim o mais
importante é que saio daqui com
muito mais confiança de que
quando cheguei... também vimos
exatamente o ponto fraco da
moto, onde a Honda deve começar a trabalhar imediatamente em
melhorá-la para as próximas corridas”, finalizou Márquez.
Bastianini, que pilota uma
Ducati 2021, está obtendo resultados melhores do que as motos
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ser atribuídos, em geral, aos aumentos de produção e aos preços”, diz nota da secretaria.
O valor das lavouras, segundo ainda a secretaria,
cresceu 7,5%, e o da pecuária sofreu uma retração de
8,5% na relação de um ano
para outro.
Os produtos com bom desempenho do VBP são o algodão em pluma, aumento
real de 42,2%; banana,
17,7%; batata inglesa, 11,4%;
café, 55,7% (conillon e arábica); cana-de-açúcar, 28,4%;
feijão, 8,7%; laranja, 10%;
milho, 24,1%; tomate,
32,6%; e trigo, 4,8%. (Agencia Brasil)

Bastianini vence nos EUA
2022 da fábrica italiana. Com a
vitória de domingo reassumiu a liderança do campeonato e, apesar
de ainda faltarem 17 etapas, a maneira como o piloto estuda sua tática de corrida e gerencia o desgaste dos pneus o faz um sério candidato ao título. “O campeonato é
longo, mas temos um potencial

muito bom. A equipe trabalha bem
e acho que podemos lutar pelo
campeonato”, disse Bastianini.
Alex Rins chegou em 2º e mostrou que nessa temporada está mais
consistente, sem cometer os erros
da temporada passada. O piloto agora é vice líder com uma desvantagem de 5 pontos. Jack Miller, que

liderou a prova até 5 voltas para o
final, fechou o pódio sendo ultrapassado por Rins a duas curvas da
linha de chegada.
Na Moto3 o brasileiro Diego Moreira, estreante na categoria, chegou a liderar a prova,
mas caiu na última volta quando
estava em 6º. Diogo demonstrou
bastante tranquilidade e muito
potencial, certamente não demorará para obter seu primeiro
pódio no Mundial.
A MotoE, onde corre Eric
Granado, está realizando testes
oficiais essa semana no circuito
de Jerez e no primeiro dia de
treinos o brasileiro ficou com o
melhor tempo. Nessa temporada as motos elétricas possuem
um novo motor, mais leve que o
anterior assim como novos compostos pneumáticos. A estreia da
categoria será dia 1 de maio em
Jerez, Espanha A próxima etapa
do Mundial de Motovelocidade
acontecerá dia 24 desse mês em
Portimão, Portugal.

23ª Copa Brasil de Kart tem inscrições
abertas em novo formato
Com um novo formato, estão abertas as inscrições para a
23ª Copa Brasil de Kart. O Kartódromo Emerson Fittipaldi,
em Aracaju (SE), será o palco
pela primeira vez da segunda
maior competição do kartismo
nacional entre os dias 20 e 30
de julho.
As inscrições já podem ser
realizadas pelo site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA): https://
inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/23a-copa-brasil-de-kart-

2022-23a-copa-brasil-de-kartA novidade deste ano estará
no período para que as inscrições
sejam realizadas. Elas ficarão
abertas durante um mês, entre os
dias 6 de abril e 5 de maio, e sem
o limite de inscritos por categoria até o final deste período.
Dividida em dois grupos, a
Copa Brasil de Kart de 2022
terá início com as categorias
Mirim, Cadete, Júnior Menor,
Júnior, Graduados, Novatos, F4
Sênior, Super F4, KZ Graduados e KZ Sênior entre os dias

20 e 24 de julho.
No Grupo 2, que será realizado entre os dias 26 e 30 de julho,
estarão na briga os pilotos das
categorias Sênior B, Sênior A,
Super Sênior, Super Sênior Master, Super Sênior 60+, OK, OK
Júnior, F4 Júnior, F4 Graduados,
F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master e F4 Sênior 60+.
Uma das novidades da competição deste ano, a categoria
Super F4 irá reunir num formato
inédito pilotos acima da F4 Júnior, que já tenham experiência e

resultados expressivos em suas
carreiras no kart.
Desta forma, pilotos incluídos nos parâmetros abaixo, não
estarão habilitados a disputar a F4
Graduados e/ou F4 Sênior, sendo classificados para a Super F4:
- Ter se classificado entre os
cinco primeiros nos últimos três
anos no Campeonato ou Copa
Brasil de Kart nas categorias Graduados, Graduados A, Graduados
B ou Sênior A 2T;
- O campeão e vice-campeão da
categoria Júnior 2T no Campeona-

to ou Copa Brasil de Kart de 2021;
- Todos os pilotos que tenham dois ou mais títulos em
todas as edições do Campeonato Brasileiro ou Copa Brasil de
Kart nas categorias Graduados,
Graduados A, Graduados B ou
Sênior A 2T.
O regulamento completo da
competição também já está disponível no site da CBA: https://
cba.org.br/campeonato/downloads/245/629/2022; Mais informações,
acesse:
www.cba.org.br
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Governo de SP sanciona Código
de Defesa do Empreendedor
Débitos com o IPTU de
2021 são inscritos em dívida
ativa para cobrança
A parcela ou as parcelas do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) que ficaram
em aberto no ano de 2021 foram inscritas em dívida ativa.
Isso acontece quando alguém
deixa de pagar seu débito com
a Prefeitura de São Paulo no
prazo de vencimento. Esse débito é inscrito em dívida ativa
e a cobrança é feita pela Procuradoria Geral do Município.
A cobrança pode ser feita por
processo judicial, chamado execução fiscal, e que pode levar ao
bloqueio de bens, inclusive dinheiro em conta e mesmo a penhora do imóvel ou também por
meios extrajudiciais como o envio de cartas de cobrança.

A regularização pode ser
feita pelo portal da dívida ativa, sem qualquer necessidade
de atendimento presencial.
Basta acessar a página
dividaativa.prefeitura.sp.gov.br,
clicar na opção “consulta e pagamento” e selecione o critério IPTU - a consulta é feita
pelo número do contribuinte
que aparece no carnê do IPTU.
Os débitos até R$ 171 mil
podem ser parcelados em até
36 vezes, desde que o valor mínimo da parcela seja de
R$158,00. Já débitos acima de
R$ 171 mil podem ser parcelados em até 60 vezes, desde
que o valor mínimo da parcela
seja de R$4.600,00.

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Histórias : foi o hoje vereador Faria de Sá (PP) - quando era
deputado federal - quando Secretário do Governo do Celso Pitta
- quem trabalhou pra que o 1º preto eleito prefeito paulistano
não fosse cassado pelos vereadores(as)
.
PREFEITURA (São Paulo)
Histórias : em 2000, o desembargador Régis de Oliveira tomou posse, por quase 20 dias, no lugar do afastado - pelo Tribunal de Justiça - prefeito Celso Pitta. Em 2022, é um ex-juiz federal - Moro - que não decola na política
.
ASSEMBLEIA
Deputado e delegado Olim (PP) saiu gigante, enquanto relator pela cassação - votação 10 x O - dos casos do deputado Arthur ‘Mamãe Falei’ na guerra da Ucrânia. Se quiser, Olim pode
ser um dos mais votados deputados federais ...
.
(São Paulo)
... O deputado - virtual já cassado - Arthur ‘Mamãe Falei’, tá
prometendo eleger “por 2 no meu lugar em cada Estado”. Ele
pode ser condenado por crimes contra o Estado brasileiro e por
ter atirado nas mulheres da guerra na Ucrânia
.
GOVERNO (São Paulo)
“Determinação, Honestidade e Trabalho” deve ser um dos
slogans da campanha do “João Trabalhador” (3º), pra Presidência 2022. O 1º “João Trabalhador” virou prefeito paulistano 2016
e o 2º virou governador paulista 2018
.
CONGRESSO (Brasil)
Depois de não votarem na senadora Tebet pra presidir o Senado, alguns ex-senadores e ex-governadores (MDB do ex-presidente Temer) tão ‘cancelando’ apoio à senadora Tebet pra Presidência. Já estão com Lula (dono do PT)
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Cristãos evangélicos na política vão desfilar no feriado da 6ª
feira, ou pilotando ou na garupa de motos no 2º mega evento
“Acelera pra Cristo”, em São Paulo. Bolsonaro (PL) aposta em
2 milhões de motos, mesmo com frio e chuva
.
PARTIDOS (Brasil)
Perguntinha da hora : o comando do DEM - que na fusão
com o PSL virou União - vai aceitar que o MBL lance candidatos comandados pelo virtual cassado deputado (ALESP) Arthur
‘Mamãe Falei’, que foi expulso do mesmo DEM ?
.
HISTÓRIAS (Brasil)
Jovens leitores, que farão 16 anos até o dia das eleições 2022,
ou que já tenham 16 ou 17 anos, em relação ao pouco engajamento pelo título eleitoral pra 2022. A maioria diz que tá decepcionada com jovens que se elegeram em 2018
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa (Brasil) desde 1992. A coluna cesarneto.com tornou-se referência
das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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Dentre as principais mudanças instituídas estão a simplificação do processo de abertura e
encerramento das empresas; a
criação de um sistema digital
para a obtenção simplificada dos
documentos necessários aos processos de registro, abertura, funcionamento, modificação e extinção de empresas; a simplificação do sistema tributário para
diminuir o custo operacional dos
empreendedores e facilitar a fiscalização; além da simplificação
do cumprimento das obrigações
tributárias acessórias.
O novo marco legal ainda
estabelece obrigações aos empreendedores que deverão, prin-

cipalmente, exercer suas atividades econômicas com a presunção de boa-fé perante o Poder Público e salvaguardar todas
as documentações pertinentes
ao exercício para fins comprobatórios e fiscalizadores.
Já as autorizações, alvarás de
funcionamento e outras declarações estaduais, cuja fixação é
obrigatória no interior das empresas, poderão agora estar dispostas em ambiente digital com
amplo acesso público e de fácil
visualização.
A nova legislação foi publicada no Diário Oficial da terçafeira (12) e entrará em vigor em
90 dias.

Estão autorizados pelo Código de Defesa do Empreendedor a criação do programa de
ambiente regulatório experimental, o “sandbox regulatório”.
Por meio de um conjunto de
condições especiais simplificadas as pessoas jurídicas participantes poderão receber autorização temporária dos órgãos ou
das entidades competentes para
desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais,
mediante o cumprimento de critérios e de limites previamente
estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de
procedimento facilitado.

Motorista com deficiência
pode pedir isenção do IPVA
Proprietários de veículos do
estado de São Paulo com deficiência de longo prazo ou autistas já podem solicitar a isenção
do Imposto sobre Propriedades
de Veículos Automotores
(IPVA). Segundo a Secretaria da
Fazenda e Planejamento de São
Paulo, o Sistema de Veículos
(Sivei) já está habilitado para
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O Governador Rodrigo Garcia sancionou a lei que cria o
Código de Defesa do Empreendedor no Estado, com normas de
proteção à livre iniciativa e ao
livre exercício da atividade econômica, assim como disposições sobre a atuação do Estado
como agente regulador.
A nova legislação permitirá
um ambiente regulatório amigável para as atividades produtivas, com maior liberdade
econômica. Essa inciativa reduz a interferência do poder
público na economia ao trazer
clareza de informações e desburocratização dos processos
aos empreendedores.

receber esses pedidos de isenção do IPVA.
Podem se inscrever para a
isenção pessoas com deficiência de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual, sensorial e também os autistas.
O pedido deve ser feito até
o dia 31 de julho no site do Sivei . O proprietário deve apre-

sentar toda a documentação exigida pela legislação.
Caso o pedido seja deferido,
a isenção do IPVA de 2022 será
garantida. Caso contrário, o imposto será lançado e o proprietário do veículo terá o prazo de
30 dias para o pagamento do
imposto, sem multa ou juros.
A secretaria informou que,

enquanto o processo não for analisado, o IPVA 2022 continua
suspenso para quem realizou as
solicitações. A secretaria alerta
ainda que veículos com valor
venal para o IPVA 2022 entre R$
70 mil e R$ 100 mil precisam
pagar o imposto relativo ao valor que supera os R$ 70 mil.
(Agência Brasil)

Polícia Federal combate fraudes
em aposentadorias em São Paulo
A Polícia Federal deflagrou
na terça-feira, (12) a Operação
Embuguaçu, em São Paulo, com
a finalidade de combater a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.
O caso teve origem após o
recebimento de relatório do Núcleo de Inteligência do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) apontando indícios de ir-

regularidades em aposentadorias.
As análises demonstraram
que os investigados inseriam
e validavam vínculos empregatícios fictícios no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS), através de empresas de fachada, com o objetivo de totalizar o tempo de
contribuição necessário para a
obter benefícios.

Foi constatado que 69 benefícios concedidos de forma
fraudulenta estão ativos e seus
pagamentos geram prejuízo
mensal aos cofres públicos de
R$ 110.213,42.
As investigações contaram
com a cooperação do Núcleo de
Inteligência da CoordenaçãoGeral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT), do

Ministério do Trabalho e Previdência, e do INSS.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas
residências dos investigados,
que poderão responder pelos
crimes de estelionato previdenciário e uso de documento falso. Os nomes dos investigados
ainda não foram divulgados.
(Agência Brasil)

São Paulo lança a 4ª Rota
Gastronômica com 30 endereços
A Secretaria de Turismo e
Viagens do Estado de São Paulo
lançou a 4ª Rota Gastronômica,
com os sabores e saberes culinários e produtos que se destacaram nas regiões turísticas Circuito das Frutas, Águas e Flores
Paulista, Bem Viver e Roteiro
dos Bandeirantes.
Durante a apresentação,
transmitida pelo canal do Youtube da Secretaria, Carole Crema, chef de cozinha referência

em confeitaria e madrinha da
Rota, deu uma aula preparando
uma Panacota e um Coulis de
Frutas – morango e caqui – produzidos na região.
Carole lembrou que o programa Rotas Gastronômicas é
uma ferramenta importante para
revelar e valorizar os produtos
regionais. “Minha maior inspiração é ter acesso a um repertório rico, é saber o que está acontecendo em todas as regiões.

Precisamos mostrar nossos produtos aos quatro cantos do mundo. Esse programa é ideal para
revelarmos as novidades”.
Para o documentário sobre
esta rota foram selecionados
10 produtores e cinco estabelecimentos, de Porto Feliz,
Campinas, Louveira, Lindóia,
São Roque, Amparo, Americana, Santa Bárbara D’Oeste,
Atibaia, Jaguariúna, Tietê, Vinhedo e Santana de Parnaíba.

Eles contam suas histórias e
processo de produção. Cachaças, queijos, suco de uva, sorvete artesanal de alcachofra,
cerveja artesanal, lin guiça, pamonha e goiabada são alguns
dos produtos selecionados.
O programa Rotas Gastronômicas busca mostrar e promover os principais produtores e
restaurantes de diversas regiões
turísticas do estado. Até o final
de 2022 serão sete rotas.

Vacina contra raiva está disponível
durante todo o ano nos postos municipais
São Paulo atinge a marca de
25 anos sem registrar casos de
raiva humana causada pela variante canina do vírus. E para garantir a continuidade deste resultado, fruto do Programa Estadual
de Vigilância e Controle da Raiva, os cuidados com animais
domésticos não podem ser deixados de lado. Para preservar a
saúde de cães e gatos, a Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo distribui a vacina antirrábica para que os municípios realizem a imunização de forma
permanente.
Os pets devem ser vacinados anualmente e a imunização
acontece ao longo de todo o

ano nos serviços de saúde municipais ou em estabelecimentos médico-veterinários particulares.
A raiva é uma doença infecciosa que não tem cura e pode
ser fatal. Mesmo sem registros
de casos pela variante canina,
o vírus continua circulando
por meio de morcegos e manter cães e gatos imunizados garante também a segurança da
população.
Além da vacinação dos animais domésticos, os responsáveis pelos pets devem ficar
atentos ao contato dos bichos
com morcegos. O último registro de animal infectado pela

variante canina da doença ocorreu em 1998 e, desde então,
todos os casos humanos e de
cães e gatos registrados no
Estado foram causados por variantes de morcegos.
Ao vacinar o animal, o proprietário estará também prevenindo a doença retorne à população, uma vez que o bicho pode
ter contato com morcego e,
eventualmente, se infectar pelo
vírus e transmiti-lo ao ser humano ou a outro animal. É importante também que os tutores evitem que cães e gatos entrem em
contato direto com qualquer
morcego, vivo ou morto.
“Nos últimos anos, o foco de

transmissão passou a ser outro.
O último caso em animais com
a variante canina foi registrado em 1998, mas o vírus ainda circula nos morcegos”,
explica a diretora do Instituto Pasteur, Andréa de Cassia
Rodrigues da Silva. A especialista destaca que os morcegos não devem ser considerados vilões da doença. A orientação é que não se tenha
contato com eles , que são animais silvestres protegidos por
lei e muito importantes para o
meio ambiente porque agem na
polinização de flores, dispersão
de sementes, controle da população de insetos.

Com estoques baixos, Pró-Sangue
necessita de doações antes do feriado
A Pró-Sangue, vinculada à
Secretaria da Saúde do Estado
de São Paulo, precisa com urgência de doadores de sangue.
Atualmente o estoque opera
com apenas 36% da sua capacidade.
Atualmente, os sangues O, O+, B- e B+ estão em situação de emergência, garantindo
o abastecimento dos hospitais

por menos de um dia. Já os tipos A+, A- e AB- estão em patamar crítico (para um dia).
A situação é preocupante,
as reservas de sangue operam
em condições de escassez e a
Pró-Sangue está com dificuldade para reverter o cenário de
criticidade. Pode haver risco
de desabastecimento se o número de doadores não aumen-

tar, comprometendo o tratamento de pacientes internados
ou que dependem regularmente de transfusão.
Para mudar esse quadro, fazemos um apelo à população
para agendar sua doação e ajudar quem precisa! Ainda há
muitas vagas livres durante a
semana, pelo sistema de agendamento online da Pró-San-

gue, que pode ser acessado
pelo
site
www.prosangue.sp.gov.br.
Com a reforma do posto Clínicas a agenda dos outros locais
de doação foi intensificada. A
seguir veja como fica o funcionamento dos postos de coleta, que atenderão em horários
diferenciados no próximo feriado. Posto Dante Pazzanese
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Lançamentos de imóveis no país
tem elevação de 42%, diz Abrainc
Os lançamentos de imóveis
no país somaram 57.028 unidades no último trimestre móvel,
que abrange novembro e dezembro de 2021 e janeiro de
2022, o que resultou em uma
alta de 42% nos lançamentos
na comparação com o mesmo
intervalo do ano anterior. Ao
longo dos últimos 12 meses,
encerrados em janeiro, a alta é
de 30%, com o total de
160.184 imóveis novos ante o
mesmo período anterior.
Os dados são de pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) com 18 empresas associadas à entidade.
De acordo com as informações, foram vendidas 33.623
unidades no último trimestre
móvel, o que representa um recuo de 7,0% em relação ao volume comercializado no mesmo
período anterior. No acumulado
nos últimos 12 meses foram comercializadas 144.193 unidades, 3,7% a mais do que nos 12
meses anteriores.

As vendas líquidas (volume
de vendas excluindo-se as unidades distratadas no mesmo
período) tiveram um recuo de
7,3% no último trimestre móvel e crescimento de 4,8% no
acumulado dos últimos 12
meses.
Casa Verde Amarela
Com relação aos segmentos
residenciais, foram lançadas
30.529 unidades do programa
Casa Verde Amarela (CVA) durante o último trimestre móvel,
o que representa um recuo de
5,3% em relação ao registrado
no mesmo período do ano anterior. Os lançamentos do segmento totalizaram 92.410 no acumulado dos últimos 12 meses,
o que corresponde a uma queda
de 11,1% em relação ao volume
comercializado pelo segmento
nos 12 meses anteriores.
Segundo a pesquisa, comparativamente, as vendas associadas ao programa no último trimestre móvel (24.177 unidades) recuaram 18,7% em rela-

ção ao mesmo período do ano
anterior, ao passo que, no acumulado em 12 meses, o volume
comercializado no âmbito do
programa habitacional brasileiro foi de 112.3711 unidades,
declinando ligeiramente relação
à soma ao resultado apurado no
período precedente (-1,2%).
“Os empreendimentos associados ao CVA mantiveram sua
representatividade entre unidades lançadas (57,9%) e comercializadas (79,4%) nos últimos
12 meses, embora a liderança
continue a declinar desde 2020,
refletindo entraves pelo lado da
oferta, como as regras e limites
que definem o enquadramento
de imóveis no programa, o nível
de subsídios e a alta dos preços
de insumos da construção, e da
demanda, por conta da queda no
rendimento médio das famílias,
especialmente as mais pobres”,
explicou a associações.
Contrastando com os resultados negativos do segmento
mais popular do mercado doméstico, o número de imóveis

de médio e alto padrão lançados
no último trimestre móvel
(26.493 unidades) representou
uma elevação de 235,7% em
comparação ao mesmo período
do ano anterior, contribuindo
para uma alta de 250,5% no acumulado dos últimos 12 meses
(67.299 unidades).
Foram vendidas 8.788 unidades no trimestre móvel, o que
representa alta de 46,4% em relação ao mesmo período de
2021, e 29.135 unidades, nos
últimos 12 meses, crescimento
de 26,8% em comparação aos
12 meses anteriores.
“Vale a pena destacar o desempenho do segmento de médio e alto padrão no âmbito das
vendas líquidas, que teve crescimento de 51,1% no último trimestre móvel e de 32,5%, nos
últimos 12 meses, e na relação
distratos-vendas que recuou 2,9
pontos percentuais no último
trimestre móvel e 3,8 pontos
percentuais, na média dos últimos 12 meses”, disse a Abrainc.
(Agencia Brasil)

Produção de motocicletas tem alta
de 37% no primeiro trimestre
A produção de motocicletas
no Polo Industrial de Manaus
teve um crescimento de 37,8%
no primeiro trimestre deste ano
em comparação com o mesmo
período de 2021. Foram fabricadas, de janeiro a março, 327,1
mil veículos de duas rodas, segundo balanço divulgado na terça-feira (12) pela Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Em março, a produção de
motocicletas superou em 8,4%
os resultados do mesmo mês de
2021, com a fabricação de
136,5 mil unidades. Para o presidente da Abraciclo, Marcos
Fermanian, a alta neste início de
ano compensa as perdas enfren-

tadas durante a pandemia de covid-19. “Conseguimos recuperar um pouco do que nós perdemos nos meses anteriores”, enfatizou durante a apresentação
dos dados.
Apesar da melhora, Fermanian afirmou que a indústria de
motos ainda busca retomar os
patamares de 2011, quando chegaram a ser fabricadas mais de
2 milhões de unidades por ano.
“Ainda estamos muito distantes
do nosso período alvo. A perspectiva é que gradualmente a
gente continue avançando e chegue no patamar de 2 milhões
novamente”, disse.
Segundo o presidente da
Abraciclo, a indústria ainda é
afetada pelos problemas logís-

ticos causados pela pandemia.
No entanto, ele acredita que este
não será um entrava para a expansão do setor de motos neste
ano. “Cada marca tem lidado
com pequenos entraves no dia a
dia. De forma geral nossa indústria tem conseguido suplantar
essas dificuldades, em linhas
gerais estamos conseguindo
avançar bem este ano”, avaliou.
Vendas e exportações
As vendas de motos novas
cresceram 33,7% no primeiro
trimestre do ano em relação o
período de janeiro a março de
2021, com o emplacamento de
274,6 mil unidades.
As exportações tiveram
queda de 19,6% nos primeiros

três meses do ano, com a venda de 10,5 mil unidades para o
exterior.
Bicicletas
A produção de bicicletas teve
elevação de 7,1% no primeiro
trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período do
ano passado, o que representa a
fabricação de 183 mil unidades.
De acordo com o vice-presidente de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, o setor ainda
enfrenta problemas no abastecimento de peças e componentes
causando pela pandemia. Porém,
a perspectiva é de que seja possível alcançar uma produção
17% maior do que a de 2021.
(Agencia Brasil)

Brasil lança novo sistema
de preços de transferência
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terçafeira (12) que a criação de um
novo sistema de preços de
transferência pelo Brasil representa “um passo decisivo” para
o acesso do país à Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O sistema de preços de
transferência é um procedimento pelo qual as multinacionais
movem lucros de um país para
outro, em geral de suas filiais
em direção à matriz, ou para
países onde as legislações
possibilitam tributações mais
favoráveis, como é o caso de paraísos fiscais.
Segundo o Ministério da

Economia, o novo sistema de
preços de transferência é resultado de projeto iniciado em
2018, “que examinou as semelhanças e diferenças entre as
abordagens de preços de transferência brasileira e da OCDE e
resultou no relatório de convergência para o padrão OCDE”.
“O antigo sistema deixava
em aberto possibilidade de bitributação, que atingiria empresas europeias que queriam investir no Brasil. No outro extremo,
possibilitava a evasão fiscal, que
é a transferência de lucros entre diferentes jurisdições”, explicou Paulo Guedes durante a
apresentação do novo sistema.
“O grande avanço de hoje

evitará dois males: o da tributação excessiva, que impede investimentos; e o mal da evasão, através de transferência de lucros
para legislações que tenham tributações mais favoráveis”,
acrescentou.
Imposto mínimo
Segundo Guedes, a comunidade global “se abraça” por meio
dessas práticas. “Quero enfatizar o momento especial em que
isso acontece”, disse ao lembrar
que a negociação do novo acordo tributário global “é de imposto mínimo sobre as grandes multinacionais”.
Ele reafirmou que o Brasil
está “bastante avançado nessa

reta final de acesso à OCDE”, e
que o passo dado hoje é “decisivo” para esse acesso, uma vez
que ajuda o país a convergir com
os padrões internacionais.
“Queremos, com esse passo
inicial no novo sistema, lubrificar os canais de investimentos
para o Brasil se beneficiar dos
investimentos que a Europa vai
fazer em busca de novas áreas de
investimentos para segurança
energética e alimentar”, argumentou, após citar o atual cenário geopolítico daquele continente em meio a pressões
políticas, sansões econômicas
e rupturas agravadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia.
(Agencia Brasil)

Moody’s mantém nota da
dívida do governo brasileiro
A agência de classificação de
risco Moody’s manteve a nota da
dívida pública brasileira, com
perspectiva estável, sem chances de mudanças em breve. A decisão foi divulgada no fim da tarde da terça-feira (12).
A perspectiva estável significa que a agência não pretende
mudar a nota do país na próxima
análise. Atualmente, a Moody’s
concede nota Ba2 para o Brasil,
dois níveis abaixo do grau de investimento, garantia de que o
país não corre risco de dar calote na dívida pública.
Em comunicado, a agência
explicou que a manutenção da
nota da dívida pública brasileira
se justifica por três fatores. O

primeiro foram mudanças estruturais nas políticas fiscal e monetária adotas nos últimos anos,
com destaque para a autonomia
do Banco Central e a reforma da
Previdência.
O segundo fator foi a melhora das contas públicas. Com a
arrecadação federal batendo recorde, o governo tem obtido
déficits primários mais baixos.
Segundo a Moody’s, isso amenizará o impacto do aumento da
taxa de juros na dívida pública.
O terceiro motivo para a manutenção da nota foi o grande volume de reservas internacionais
do Brasil, que fortalece a posição externa no país.
“A perspectiva estável refle-

te as expectativas da Moody’s de
que as reformas no arcabouço
fiscal e de política monetária
realizadas recentemente são estruturais por natureza e serão em
grande parte preservadas, contra
o risco de derrapagem fiscal e o
impacto do fraco crescimento
sobre a consolidação fiscal”,
destacou a agência em comunicado.
Segundo a Moody’s, o Brasil mostrou forte resiliência
após a pior fase da pandemia de
covid-19, com o Produto Interno Bruto (PIB) crescendo
4,6% em 2021. A agência
considera que o país retomou
o impulso em relação à aprovação de reformas estruturais

da economia e elo giou reformas que reduziram a burocracia
no ambiente de negócios, o desinvestimento em ativos do governo federal (concessões e privatizações) e o aumento do investimento privado no setor de
infraestrutura.
Desde o início de 2017, a
Moody’s classifica o país dois
níveis abaixo do grau de investimento. A nota é melhor que a
de outras agências. Desde janeiro de 2018, a S&P Global
enquadra o Brasil três níveis
abaixo do grau de investimento, mesma nota concedida pela
Fitch, outra das principais
agências de classificação de
risco. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Brasil faz aliança
internacional contra
crime organizado
no Cone Sul
Um plano elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apresentado na terça-feira pelo ministro Anderson Torres e a autoridades do Paraguai, pretende intensificar o combate ao crime organizado na América do Sul. “A Aliança Estratégica contra o Crime Organizado Transnacional é uma iniciativa elaborada cuidadosamente pelo governo do Brasil que integrará os talentos das
áreas de segurança dos países do Cone Sul para intensificar
e acelerar os duros golpes que estamos aplicando no crime
organizado regionalmente”, disse o ministro Anderson Torres, em Assunção, capital do Paraguai, primeiro país convidado a integrar essa união de forças.
Segundo Torres, o Brasil já faz diversas operações com
outros países contra o crime organizado, mas nunca em
um grupo ampliado e com integrantes permanentes. A ideia
é robustecer e agilizar este trabalho aproveitando o que há
de melhor de cada país sul-americano em matéria de segurança, estabelecendo padrões de trabalho comuns e que se
tornem familiares a todos”. O convite e o anúncio da aliança no Paraguai é uma deferência por ser essa nação a que
mais atua conjuntamente com o Brasil “desferindo seguidos e duros golpes que estão desmantelando o crime organizado”.
Histórico
Dados do Ministério mostram que a operação brasileiro-paraguaia Nova Aliança, entre 2019 e 2021, possibilitou
a destruição de 11.620 toneladas de maconha conjuntamente em ambos os territórios. Só no ano passado foram
erradicadas 5.401 toneladas da droga. Também as duas
nações, pela Operação Status, em 2020, apreenderam R$
230 milhões em bens de traficantes que atuavam próximo à
cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai.
E com as Operações Fronteira Segura I, II e III policiais
binacionais prenderam lideranças do Primeiro Comando da
Capital (PCC) que atuavam entre Pedro Juan Caballero e
Ponta Porã no Brasil. (Agencia Brasil)

Setor de serviços
recua 0,2% de janeiro
para fevereiro,
diz IBGE
O volume de serviços no Brasil caiu 0,2% em fevereiro deste ano na comparação com o
mês anterior. O setor já havia tido uma queda de 1,8%
em janeiro. Com isso, o segmento acumula perda de 2%
nos dois primeiros meses do
ano, segundo os dados da
Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS), divulgada na terçafeira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O setor se encontra 5,4%
acima do nível de fevereiro de
2020, ou seja, do período prépandemia de covid-19, mas
7% abaixo de novembro de
2014, o ponto mais alto da
série histórica da pesquisa,
iniciada em 2012.
O volume de serviços cresceu 7,4% na comparação com
fevereiro de 2021, 8,4% no primeiro bimestre (em comparação
com o mesmo período do ano

passado) e 13% no acumulado
de 12 meses.
Na passagem de janeiro
para fevereiro, a queda foi puxada por duas atividades: serviços de informação e comunicação (-1,2%) e outros serviços (-0,9%).
Por outro lado, três atividades tiveram alta de janeiro
para fevereiro: transportes
(2%), serviços profissionais,
administrativos e complementares (1,4%) e os prestados às
famílias (0,1%).
O agregado de atividades turísticas, também analisado pela
pesquisa, teve um recuo de 1%
no período.
Em relação à receita nominal, os serviços tiveram queda de
1,5% na comparação com janeiro, mas cresceram 13,1% em
relação a fevereiro do ano passado, 14,1% no primeiro bimestre e 17,2% no acumulado de 12
meses. (Agencia Brasil)

ALPHAVILLE S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
FATO RELEVANTE
A Alphaville S.A. (B3:AVLL3) (“Companhia” ou “Alphaville”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo
157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que ﬁrmou com um grupo de
investidores ﬁnanceiros (em conjunto, os “Investidores”) e os acionistas controladores da Companhia um acordo de
investimento pelo qual os Investidores se comprometeram, sujeito a condições usuais em operações dessa natureza, a
realizar um investimento na Companhia, mediante a subscrição de novas ações no valor de no mínimo
R$130.000.000,00 até R$180.000.000,00 (“Investimento”), a um preço por ação de R$29,00. O Investimento será realizado no âmbito de uma oferta pública de distribuição primária de ações da Companhia, ou de um aumento de capital privado (“Capitalização”) que a Companhia está avaliando realizar, a seu exclusivo critério, em até 90 dias contados da presente data, no valor de pelo menos R$250.000.000,00 (incluindo o Investimento). Caso anunciada a Capitalização, a Companhia pretende oferecer como vantagem adicional a todos subscritores da Capitalização (incluindo os
Investidores) um bônus de subscrição para cada ação subscrita, que poderá ser exercido dentro de um prazo a ser deﬁnido. O preço de exercício do bônus de subscrição estará sujeito ao valor dos lançamentos da Companhia no período
de até 12 meses após a liquidação da Capitalização. Caso consumada a Capitalização, os recursos obtidos serão utilizados principalmente nas atividades operacionais da Companhia, dando continuidade ao seu plano de negócios e priorizando os investimentos em contratações, desenvolvimentos, aprovações de novos lançamentos, em consonância com
as informações prestadas pela Companhia em sua divulgação de resultados realizada em 31 de março de 20221. Não
obstante a assinatura do acordo de investimento com os Investidores, ressalta-se que a Capitalização ainda está sob
análise da Companhia e permanece sujeita a diversas condições, inclusive de mercado, bem como às aprovações societárias aplicáveis. Se conﬁrmada, a Capitalização será anunciada pela Companhia nos termos da regulamentação
aplicável. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados nos termos da lei. Este Fato Relevante não constitui e não poderá ser interpretado como uma oferta, solicitação ou recomendação de investimento em
quaisquer valores mobiliários da Companhia no Brasil ou em qualquer outra jurisdição.
1
Disponível em https://api.mziq.com/mzﬁlemanager/v2/d/7a262d33-489b-40ba-863d-906c323afaa1/dc0b7dcd-337fdf92-a9ca-004b944e390b?origin=1
São Paulo, 12 de abril de 2022.
Alphaville S.A.
Guilherme de Puppi e Silva - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ministra garante carteira do autista
“em poucos dias” a todo país
O Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) está finalizando o modelo nacional da
Carteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), a ser
enviado aos estados para que
emitam o documento. A informação é da ministra Cristiane
Britto. Segundo ela, “em poucos dias” o documento será
disponibilizado a todas as
prefeituras do país.
“Um instrumento tão esperado pelas famílias e que

visa garantir a atenção integral, o pronto-atendimento e
a prioridade no atendimento
e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Eu
sei o quanto vocês esperaram
por isso e eu fico muito feliz
em dizer que estamos perto de
realizar mais esta conquista,
mais este sonho”.
A Ciptea foi criada pela Lei
13.977/2020, que altera a Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012). A lei
prevê a expedição do novo
documento pelos órgãos responsáveis pela execução da
política nos estados, Distrito
Federal e municípios, mas sua
ampla implantação ainda é
lenta.
Para ter direito ao documento, é necessário apresentar requerimento acompanhado de relatório médico com indicação do Código Internacional de Doenças (CID), além
de dados básicos como nome

completo, filiação, local e
data de nascimento, número
da carteira de identidade civil, CPF, tipo sanguíneo, endereço, telefone, além dos dados do responsável legal ou
do cuidador, se for o caso.
Em Minas Gerais, a expedição da Ciptea começou em
dezembro passado. No Paraná, o serviço pode ser solicitado pela internet. No Distrito Federal, é necessário se
inscrever no Cadastro Único
da Pessoa com Deficiência
para requerer o Ciptea.

Já no Rio Grande do Sul, é
possível solicitar a inclusão
no Registro Geral (RG) do símbolo do autismo, um laço formado por peças de quebra-cabeça coloridos em um fundo
azul, conforme previsto pela
lei, enquanto a emissão da
Ciptea não estiver disponível.
A medida está disponível também no Rio de Janeiro, desde
dezembro.
A medida foi anunciada
durante a inauguração da Clínica-Escola do Autista em
Tanguá, na região Metropoli-

tana do Rio de Janeiro. A instituição está prevista na Lei
nº 12.764/2012 e oferece serviços especializados para
pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA),
como apoio de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicopedagogos.
Segundo o MMFDH, a
estimativa é que cerca de 2
milhões de pessoas no Brasil tenham Transtorno do Espectro Autista (TEA). (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Daitan Comércio de Veículos Ltda.
CNPJ (MF) Nº 67.375.899/0001-06
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
NOTAS
2021
2020
ATIVO
NOTAS
2021
2020 PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
49.524
45.877 PASSIVO CIRCULANTE
26.397
29.625
Caixa e Equivalentes de Caixa
3
22.580
20.462 Fornecedores
9
11.442
9.927
Contas a Receber de Clientes
4
11.551
12.041 Obrigações Trabalhistas e Sociais
10
1.810
1.817
Estoques
5
14.319
12.340 Provisões Trabalhistas
11
1.636
1.501
Adiantamentos
199
122 Impostos, Taxas e Contribuições
12
1.168
470
963
69
Tributos a Recuperar
6
713
758 Adiantamentos de Clientes
15.d
2.364
3.614
Despesas de Exercício Seguinte
162
154 Juros S/ Capital Próprio a Pagar
350
5.559
ATIVO NÃO CIRCULANTE
37.825
48.779 Outras Contas a Pagar
6.664
6.668
Realizável a Longo Prazo
14.065
9.484 Aluguel a Pagar – CPC 06
31.310
44.649
Depósitos Caucionados
137
91 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
13
1.113
594
Capitalização Fundo FIDC
7
13.928
9.393 Passivos Contingentes
12
251
251
Imobilizado
8
14.177
15.758 Parcelamentos
14
4.922
4.754
Direitos de Uso - CPC 06
9.494
23.436 Empréstimos
15.b
22.194
22.282
Intangível
89
101 Lucros a Distribuir - Pessoa Física
Aluguel – CPC 06
2.830
16.768
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
29.643
20.382
Capital Social
15.a
15.155
15.155
Reservas
14.488
5.227
87.349
94.656
TOTAL DO ATIVO
87.349
94.656 TOTAL DO PASSIVO

E D I T A L D E N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O E X T R A J U D I C I A L
Demonstração do Resultado do Exercício
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstração do Resultado
Notas
2021
2020
Receita Operacional Líquida
16
378.074
321.382
Custos das Mercadorias Vendidas
(309.351) (269.162)
Resultado Operacional Bruto
68.723
52.220
(Despesas) Receitas Operacionais:
(54.452)
(49.938)
Despesas de Pessoal
(27.945)
(26.885)
Despesas Comerciais
(988)
(1.317)
Despesas Administrativas
17
(22.961)
(20.475)
Despesas Tributárias
(2.906)
(2.802)
Outras Receitas/Despesas
348
1.540
Variações de Obrigações
Resultado Operacional Antes do
Resultado Financeiro
14.271
2.282
Resultado Financeiro Líquido
18
2
(2.017)
Lucro Antes ao Imposto de Renda e
da Contribuição Social
14.273
265
Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro
(5.012)
(237)
Lucro Líquido do Exercício
9.261
28
Lucro Líquido por Quota – em Reais
0,61
0,00

Idevaldo Rubens Mamprin
Edson Fernandes Baltar
Sócio-Diretor
CT - CRC - 1SP 173966/O-7
“As Demonstrações Financeiras na íntegra e Parecer dos Auditores Independentes, encontram-se disponíveis na sede da Companhia e publicadas no Jornal O Dia versão digital em 13/04/2022”

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 106007314.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível do Foro Central de
São Paulo, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO BERNARDI BACCARAT, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) HILLEY SPUNGIN D’OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior,
estudante, portador do RG. n. 52.027.750-8 e inscrito no CPF/MF n. 396.955.018-18,
com endereço residencial na Rua Luiz Gois, 42 – Mirandópolis –São Paulo/SP – CEP.
04043-000, que por este Juízo, tramita uma ação de Execução de Título Extrajudicial,
movida por Condomínio Edifício Maryland, decorrente de encargos condominiais em
atraso, na qual, conforme decisão de fls. 159/160, da supramencionada execução, foi
penhorado o bem imóvel registrado na transcrição nº 50.483, do 2.º CRI de São Paulo,
apartamento nº 53, Edifício Maryland, situado à Rua Helvetia, nº 1001, 11.º Subdistrito
– Sant a Cecília, São Paulo/SP. Encontrando- se o executado em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 256, II do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, podendo apresentar impugnação no prazo de 15 dias, nos próprios autos, a
contar após decurso de prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e que no futuro ninguém possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente
edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2022.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425020. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 27 de abril de 2022 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital,
a ﬁm de, conforme cláusula 13.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 17
de junho de 2019 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: 1. Aprovar ou não, a alteração da forma de apuração do Valor Mínimo de Cobertura das Garantias, conforme o estabelecido na Cláusula 6.6.2, item (a) do Termo de Securitização, para que o Índice de Cobertura dos Imóveis, passe a ser calculado sobre o Valor Nominal Unitário Remanescente, e não sobre o Valor Total da Emissão. 2. Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, o aditamento do Termo de Securitização, em especial a Cláusula 6.6.2 item (a). O material de apoio necessário para
embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da
CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e
mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.
br e corporate@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de
documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc)
e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada
com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art.
7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)

SM RESINAS BRASIL LTDA
CNPJ(MF) nº 04.728.228/0001-53 - NIRE 35.217.214.508
Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Março de 2022, na sede social da empresa à Alameda Santos,
no 1787 - 6o andar, conjunto 62, São Paulo/SP, CEP 01418-100, reuniram-se os sócios quotistas
representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas da Lista de Presença
anexa. Dispensada as publicações de Editais de Convocação e demais anúncios conforme o disposto
no artigo 1072, § 2o, da Lei 10.406/2002. Desse modo foi nomeado como Presidente da Mesa, o Sr.
James Francisco Andrade Tavares, que indicou a mim Maria Aparecida Nobre, para secretariá-lo,
ﬁcando assim constituída a mesa. Usando a palavra, o Sr. Presidente esclareceu que os senhores
sócios quotistas estavam reunidos com o ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Aprovação
do relatório anual da diretoria, do balanço patrimonial e das demais demonstrações ﬁnanceiras Da
sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo as contas
de todas as ﬁliais. (b) Outros assuntos de interesse da Sociedade; Deliberações aprovadas por
unanimidade: (a) Aprovado o Balanço Patrimonial, bem como o Relatório da Diretoria e as demais
Demonstrações Financeiras da Sociedade, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021,
publicadas no “Diário Oﬁcial Empresarial” e no Jornal “O Dia”, ambos publicados nas edições de
22/03/2022 respectivamente. (b) Nada mais havendo a ser tratado, e oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme, aprovada e assinada. São Paulo, 25/03/2022: Sócios Presentes: SM Resinas, S.L
(p.p. Maria Aparecida Nobre e James Francisco de Andrade Tavares) e Samar Internacional, S.L, (p.p.
Maria Aparecida Nobre e James Francisco de Andrade Tavares). A presente é cópia ﬁel da ata transcrita
no livro competente. James Francisco de Andrade Tavares - Presidente da Mesa, Maria Aparecida
Nobre - Secretaria da Mesa. JUCESP nº 181.913/22-7 em 07/04/2022.

Extravio de Documentos
Eu, Antônio Joaquim Ferreira Custódio, RG nº 3.554.643-8-SSP/SP, CPF nº 449.329.288-15, declaro a quem interessar possa e para todos os efeitos legais, que se encontram extraviados vários documentos, dentre eles minhas declarações anuais de imposto de renda relativas aos exercícios de 1990 a
2011, respectivos comprovantes dos rendimentos declarados, das deduções e pagamentos realizados
durante esse período, comprovantes de dispêndios efetuados (notas ﬁscais, recibos, tickets etc.) referentes a compras de materiais e de serviços utilizados para execução de reformas e benfeitorias em
imóveis de minha propriedade, comprovantes de entrega dessas declarações e de pagamento dos
impostos devidos, vários outros documentos meus, incluindo escrituras de imóveis, documentos relativos a sua aquisição e de pagamento dos respectivos tributos, contratos de locação, recibos etc., e dos
Espólios de Antônio Ferreira Custódio e de Dosinda da Conceição Ferreira, dos quais fui inventariante,
e vários documentos relativos a antigas propriedades desses Espólios. A falta desses documentos
começou a ser percebida depois de minha residência ter sido invadida por bandidos em maio de 2017
(BO 2375/2017 do 23º DP - Perdizes) e em setembro de 2020 (BO 2877/2020 do 23º DP - Perdizes),
quando arrombaram portas e janelas do imóvel, vasculharam todas as dependências do mesmo, destruíram armários, gavetas, daniﬁcaram móveis, reviraram todos os locais em eram guardados itens de
uso pessoal (roupas, bijuterias, joias, relógios, canetas etc.), documentos e papéis diversos. Não obstante registradas no órgão policial competente, jamais tive quaisquer notícias sobre seu andamento ou
conclusão, tendo sido infrutíferos todos os esforços para localização da documentação desaparecida.
São Paulo, 07 de abril de 2022. Antônio Joaquim Ferreira Custódio.

Escola de Ginástica e Dança Bio Plaza Ltda.
CNPJ/ME nº 05.636.746/0001-00 - NIRE nº 35.217.952.657
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Escola de Ginástica e Dança Bio Plaza Ltda. (“Sociedade”) para
a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26/04/2022, às 15h00, por
meio exclusivamente digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade),
para deliberarem sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico da
Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art.
1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital,
serão considerados presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da
plataforma digital, os sócios deverão enviar ao endereço de e-mail societario@smartﬁt.com, em até 3 (três) dias
úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 15h00 do dia 20/04/2022), solicitação acompanhada
de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando
pessoa jurídica, cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem
como documento(s) de identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador,
procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições
legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem
seu interesse em participar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos
enviados, um e-mail contendo as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A
Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou
equipamentos dos sócios. São Paulo, 13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 26ª EMISSÃO
DA PLANETA SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 26ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”, respectivamente), celebrado em 13 de setembro de 2021 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos CRA em
circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 25 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para ﬁns de voto, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
na Ordem do Dia: (i) ratiﬁcação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº12.621.628/0001-93,
na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso,
nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de
Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente
de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado
na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas
as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à
realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/,
bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio da plataforma acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com
seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia,
os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados
poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat
que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos
Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 23ª EMISSÃO DA
PLANETA SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”,
respectivamente), celebrado em 23 de novembro de 2020 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos
CRA em circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”),
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 26 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente
por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para ﬁns
de voto, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratiﬁcação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ
sob o nº 12.621.628/0001-93, na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato
de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado
entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos
de acordo com o deliberado na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias
antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade;
(b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de
instrução de voto previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora
http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio
da plataforma acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, assinados pela plataforma
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os
procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos
CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por
meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à
Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma
equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para
prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
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Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que
se encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m)
o recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m)
NOTIFICADO(S) o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos
autorizados na forma do Decreto-Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/
70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e pelo credor exeqüente a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram
o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 09/04/2022 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à
agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em
qualquer dia útil em horário bancário.
Contrato: 802560044797-8 - SED: 1095 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): JOSE CARLOS DA SILVA, BRASILEIRO, ZELADOR, RG Nº
5.516.858-SSP/PE, CPF/MF 026.796.014-08, SOLTEIRO e cônjuge, se
casado(a) estiver. Imóvel sito à: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 125,
A PARTAMENT O Nº 72, NO 7º ANDAR DO EDIFICIO BASSU, 11º
SUBDISTRITO SANTA CECÍLIA, SÃO PAULO/SP.
São Paulo, 09/04/2022.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
09, 12 e 13/04/2022

Santa Ana Administração e Participações Ltda.

CNPJ nº 08.730.380/0001-21 - NIRE 35225309971
Instrumento Particular - Redução de Capital Social
Pelo presente instrumento particular: Aida Lutfalla Srur; Luiz Alberto Srur, com procurador,
Sr. Christopher André Lopes Srur; Renato Lutfalla Srur, por sua procuradora, Sra. Anézia Jovita
Amâncio de Oliveira; Mônica Rosales; Amarílis Agropecuária e Participações S.A., representada por,
Sr. Pablo Srur Rosales; e, SJSA Participações S.A., representada por seu, Sr. Christopher André
Lopes Srur e por seu procurador, Sr. Mário César Roque; na qualidade de sócios da Santa Ana
Administração e Participações Ltda. Resolvem: Redução de Capital Social da Sociedade: Considerando que o capital social é excessivo em relação ao objeto da sociedade, no valor de R$ 6.005.295,00
(seis milhões, cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais) mediante diminuição de quotas do capital
social somente da sócia AÍDA, a presente redução de capital social será compensada com Dívida
existente da sócia, e o saldo remanescente a ser pago à Sócia AÍDA, no montante de R$ 2.336.587,00
(dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais) deverá ocorrer até
29 de março de 2024. São Paulo, 11 de abril de 2022.

Nova Piramidal Thermoplastics S.A.
CNPJ/MF 09.220.921/0001-34 - NIRE No. 35.300.49976-0
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Março de 2022.
Data, Hora e Local: 29 de março de 2022, às 10:00h, na sede da Nova Piramidal Thermoplastics SA,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, 4º Andar conjunto 42, 43,
sala 445, 446,sala 449,450, 451 e 452, Vila Olimpia, CEP 04551-000. Presença: Presentes os sócios
representantes da totalidade do capital social da Sociedade, conforme Lista de Presença constante
no Anexo I desta Ata, os quais se reuniram em Assembleia Geral Ordinária, Mesa: Presidente: Sr.
Wilson Donizetti Cataldi; Secretário: Sr. Amauri dos Santos. Ordem do Dia: (a) Aprovação do relatório
anual da Diretoria e as demais Demonstrações Financeiras da Sociedade, referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo as contas de todas as ﬁliais (b) Destinação
do Resultado do exercício em questão (c) Outros Assuntos de interesse da Companhia. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: Aprovado o Balanço Patrimonial, bem como o Relatório da Diretoria e
as Demais Demonstrações Financeiras da Sociedade, referente ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021, publicadas no “ Diário Oﬁcial Empresarial” e no Jornal “ O Dia”, ambos publicados nas Edições de 24 de março de 2022, com errata publicada em 25 de março de 2022 no Jornal “O
Dia” e no Jornal “Diário Oﬁcial Empresarial” em 26 de março de 2022, respectivamente; Aprovado que
o Lucro apurado do Exercício no valor de R$ 78.520.336,29 (setenta e oito milhões, quinhentos e vinte
mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), o qual terá a destinação que oportunamente
será deliberada pelos acionistas em Assembleia. Nada mais havendo a ser tratado, e oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a reunião pelo tempo necessário á lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada. São Paulo, 29 de Março de 2022. Wilson Donizetti
Cataldi - Presidente - Amauri dos Santos - Secretário da Mesa. JUCESP - Certiﬁco o Registro sob nº
181.139/22-7, em 08/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Biosanta Academia Ltda.
CNPJ/ME 10.272.640/0001-04 - NIRE 35.222.572.646
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Biosanta Academia Ltda. (“Sociedade”) para a reunião de sócios
da Sociedade a ser realizada em primeira convocação, no dia 28/04/2022, às 10h00, por meio exclusivamente
digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade), para deliberarem
sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade, referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art. 1.078 do Código Civil. Os
sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão considerados presentes e
signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios deverão
enviar ao endereço de e-mail societario@smartﬁt.com, em até 3 (três) dias úteis antes da data de realização
da reunião (ou seja, até as 10h00 do dia 25/04/2022), solicitação acompanhada de cópia dos seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica, cópia
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de
identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
especíﬁcos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições legais, e documento(s) de
identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em participar
da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo
as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará
por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. São Paulo,
13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 28ª EMISSÃO
DA GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão
de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”,
respectivamente), celebrado em 10 de dezembro de 2020 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos
CRA em circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”),
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 22 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente por
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para ﬁns de voto,
sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14
de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratiﬁcação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o
nº 12.621.628/0001-93, na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato
de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado
entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de
acordo com o deliberado na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela
Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.
br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes
da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando
pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; e (c)
quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.
com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio da plataforma
acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o artigo 7º da
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início
da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos
acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por
meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá
ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura
eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão
formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim
solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos
Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.
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CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
CNPJ: 01.554.285/0001-75
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras bem como as Notas Explicativas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. São Paulo, 18 de Março de 2022.
Demonstrações do resultado - Exercícios ﬁndos
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
6
6.149 19.980 Fornecedores
13
5.897
5.456
20 297.011 266.887
Aplicações ﬁnanceiras
7 65.041 47.832 Passivos de arrendamento
14
4.906
6.863 Receita operacional líquida de vendas
21 (124.110) (122.659)
Contas a receber de clientes
8 33.216 29.548 Obrigações trabalhistas
15 15.988 16.511 Custo das vendas
172.901 144.228
Estoques
9
5.843
5.602 Provisões diversas
16 10.314 12.994 Lucro bruto
21
(3.613) (1.810)
Impostos a recuperar
10
7.465
4.114 Imposto de renda e contribuição social a pagar
2.274
303 Despesas comerciais
21 (160.689) (133.595)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
1.602
2.269 Adiantamento de clientes
20 13.792 12.264 Despesas administrativas e gerais
205
(61)
Licenças de uso de software
12
1.323
2.576 Dividendos a pagar
18
4.474 10.320 Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber
21
5.947
(264)
Despesas antecipadas
1.633
3.373 Outras obrigações
1.900
2.190 Outras despesas operacionais líquidas
Outros créditos
2.696
3.690 Total do passivo circulante
59.545 66.901 Resultado antes do resultado ﬁnanceiro,
participações societárias e impostos
14.751
8.498
Total do ativo circulante
124.968 118.984 Passivos de arrendamento
14 20.685 40.888
22 12.437 21.603
Impostos diferidos
23 13.808 14.488 Provisão para demandas judiciais
17
331
157 Receitas ﬁnanceiras
22 (11.211) (14.630)
Outros créditos
34
59 Total do passivo não circulante
21.016 41.045 Despesas ﬁnanceiras
Resultado ﬁnanceiro líquido
1.226
6.973
Total do realizável a longo prazo
13.842 14.547 Patrimônio líquido
18
15.977 15.471
Imobilizado
11 33.884 54.441 Capital social
63.879 63.879 Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
23
Intangíveis
12 29.823 34.318 Reserva de lucros
58.077 50.465 Imposto de renda e contribuição social
(5.314) (2.563)
Total do ativo não circulante
77.549 103.306 Total do patrimônio líquido
121.956 114.344 Corrente
(680) (3.281)
Total do ativo
202.517 222.290 Total do passivo e patrimônio líquido
202.517 222.290 Diferido
Lucro líquido do exercício
9.983
9.627
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios ﬁndos
1. Contexto operacional: A Certisign Certiﬁcadora Digital S.A. (“Companhia”) foi constituída lanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e pasem 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
em 4 de julho de 1996, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e encontra-se do- sivos ﬁscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferen2021
2020
miciliada na rua Bela Cintra, 904, cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia tem como principal ças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretaLucro líquido do exercício
9.983 9.627
objetivo prover soluções de gerenciamento de identidade com o uso da certiﬁcação digital, po- das até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos ﬁscais diferidos reﬂete as conOutros resultados abrangentes
dendo também prestar serviços de desenvolvimento e treinamento de sistemas de processa- sequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liResultado abrangente total
9.983 9.627
mento de dados, licenciamento de programas de computador (software personalizado), geração quidar o seus ativos e passivos. Ativos e passivos ﬁscais diferidos são compensados somente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
de programas de computador, sob encomenda e a cessão de direitos autorais, além de consul- se certos critérios forem atendidos. (vi) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor vatoria na área de informática, registro, comercialização e qualquer outro tipo de intervenção no lor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio do cus- monial: A provisão para perdas para ativos ﬁnanceiros mensurados pelo custo amortizado é deregistro de portais e domínios de internet, intermediação de negócios, incluindo representação to médio de aquisição. (vii) Arrendamento mercantil: No início de um contrato, a Companhia duzida do valor contábil bruto dos ativos. Baixa: O valor contábil bruto de um ativo ﬁnanceiro
comercial, hospedagem e guarda de banco dados e servidores, coleta de dados, coleta de da- avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrenda- é baixado quando a Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo ﬁnanceiro em
dos biométricos, prover informações de identiﬁcação, prestação de serviços de validação de mento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identiﬁcado por um pe- sua totalidade ou em parte. A Companhia faz uma avaliação individual dos clientes sobre a époidentidade pessoal, entre outros. A Companhia está credenciada no Instituto Nacional de Tec- ríodo de tempo em troca de contraprestação. No início ou na modiﬁcação de um contrato que ca e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. A
nologia da Informação - ITI, que é uma autarquia federal, que tem por missão manter e execu- contém um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação no contrato a Companhia não espera recuperação signiﬁcativa do valor baixado. No entanto, os ativos ﬁnantar as políticas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, sendo esta, a primei- cada componente de arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para os ceiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos prora autoridade da cadeia de certiﬁcação digital - AC Raiz. Este credenciamento permite que a arrendamentos de propriedades, a Companhia optou por não separar os componentes que não cedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. Ativos não ﬁnanceiros:
Companhia opere como autoridade certiﬁcadora e autoridade de registro para validar a identi- sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não arrendamento Em cada data de reporte, a Companhia revisa os valores contábeis de seus ativos não ﬁnanceidade dos solicitantes e emitir certiﬁcados digitais de todos os tipos para as mais diferentes or- como um único componente. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo ros (exceto estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos) para apurar se
ganizações brasileiras, além de disponibilizar produtos para o público em geral.
de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado ini- há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperá2. Base de preparação: As demonstrações ﬁnanceiras foram preparadas de acordo com as cialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamen- vel do ativo é estimado. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As demonstrações ﬁnanceiras do exercício en- to, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, mais no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas
cerrado em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas em reunião de administração da Compa- quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a se- essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs.
nhia realizada em 18 de março de 2022. Detalhes sobre as políticas contábeis estão apresenta- rem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo
das na nota explicativa 5.
o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termenos custos para vender. O valor em uso é baseado em ﬂuxos de caixa futuros estimados, des3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações ﬁnanceiras estão apre- mos e condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arrendamentos recebidos. O
sentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredonda- ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de iní- contados ao seu valor presente, usando-se uma taxa de desconto antes dos impostos que reﬂidos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
cio até o ﬁnal do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transﬁra a propriedade ta as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos especíﬁcos do ati4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações ﬁnanceiras, a do ativo subjacente ao arrendatário ao ﬁm do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de vo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do
Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contá- direito de uso reﬂetir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de di- ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são rebeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resul- reito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mes- conhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na
tados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de for- ma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente re- extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado,
ma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamen- duzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas re- líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. (xiv)
tos: As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm mensurações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmen- Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas entraram
efeitos signiﬁcativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras estão incluí- te ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de iní- em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, mas não afetaram materialmente as demonstrações
das nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa n° 5.i e 20 – reconhecimento da re- cio, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser ﬁnanceiras da Companhia:
ceita: se as receitas de emissão de certiﬁcados digitais, portal de assinaturas e certiﬁcações determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Companhia Data efetiva
Novas normas ou alterações
biométricas são reconhecidas ao longo do tempo ou em um momento especíﬁco do tempo. determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes ex- 1º de Janeiro de 2021 Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC48,
b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacio- ternas de ﬁnanciamento e fazendo alguns ajustes para reﬂetir os termos do contrato e o tipo do
CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06)
nadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2021 que possuem um risco signiﬁca- ativo arrendado. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de ar- 1º de Abril de 2021
Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários
tivo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício a rendamento compreendem o seguinte: • pagamentos ﬁxos, incluindo pagamentos ﬁxos na esem contratos de arrendamento após 30 de junho de 2021 (alteração
ﬁndar-se em 31 de dezembro de 2022 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota sência; • pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmenao CPC 06)
explicativa nº 8 – mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber: principais te mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início; e • valores que se espera que sejam
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022.
premissas na determinação da taxa média ponderada de perda; • Nota explicativa nº 14 – pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual. O passivo de arrendaA Companhia não adotou essas normas na preparação dessas demonstrações ﬁnanceiras:
arrendamentos a pagar: principais premissas utilizadas para estimar a taxa de empréstimo in- mento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensuNovas normas ou alterações
cremental; e • Nota explicativa nº 16 e 17 – provisão para prestação de serviço de validação rado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de altera- Data efetiva
presencial e demanda judiciais: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude da saí- ção em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acor- 1º de Janeiro de 2022 Contratos Onerosos - Custos para cumprir um contrato (alterações
ao CPC 25)
da de recursos. Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia do com a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação se exercerá uma opImobilizado - Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27)
requer a mensuração de valor justo, para os ativos e passivos ﬁnanceiros e não ﬁnanceiros. A ção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado ﬁxo em
Referências à estrutura conceitual (alterações ao CPC 15)
Administração revisa regularmente dados não observáveis signiﬁcativos e ajustes de avaliação. essência. Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um
Se a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utiliza- ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado 1º de Janeiro de 2023 Classiﬁcação de passivos como circulantes ou não circulantes
(alterações ao CPC 26 e CPC 23)
do para mensurar os valores justos, então a administração analisa as evidências obtidas de ter- se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. A Companhia apresenta
ceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos das normas CPC, ativos de direito de uso em “ativo imobilizado” e passivos de arrendamento em “passivos de arDivulgação de políticas contábeis (alterações ao CPC 26)
incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classiﬁcadas. Ao rendamento” no balanço patrimonial. (viii) Imobilizado; Reconhecimento e mensuração:
Deﬁnição de estimativa contábil (alterações ao CPC 23)
mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mer- Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma
cado, tanto quanto possível. Os valores justos são classiﬁcados em diferentes níveis em uma de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável (imúnica transação (alterações ao CPC 32)
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte pairment). Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconheci- 6. Caixa e equivalentes de caixa
forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos dos no resultado. Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quan2021
2020
idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis do é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Caixa
11
27
para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: Companhia. Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo Bancos - conta movimento
1.429 3.099
inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na
Fundos de investimentos e certiﬁcados
não observáveis). Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos va- vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. As vidas úteis estimade depósitos bancários (1)
4.709 16.854
lores justos estão incluídas na nota explicativa nº 24 – Instrumentos ﬁnanceiros.
das dos ativos imobilizados em 2021 e 2020 são as seguintes:
Total
6.149 19.980
5. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abai- Móveis e utensílios
10 anos
xo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações ﬁnancei- Máquinas e equipamentos e outros ativos
10 anos (1) Correspondente a: (i) aplicação em fundos de investimentos referenciados que acompanham
ras, salvo indicação ao contrário. (i) Receita de contrato com o cliente: A receita é mensu- Equipamentos de informática
5 anos a variação do Certiﬁcado de Deposito Interbancário (CDI) ou da Selic, de forma que, no mínimo,
rada com base na contraprestação especiﬁcada no contrato com o cliente. A Companhia reco- Benfeitorias em imóveis de terceiros
2 a 5 anos 95% dos seus ativos ﬁnanceiros estejam atrelados a esse parâmetro e o efetivo pagamento dos
nhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. Receita com Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de resgates é no mesmo dia da data de solicitação do resgate; e (ii) aplicações automáticas de salemissão de certiﬁcados digitais: A Companhia atua no ramo de prestação de serviços de balanço e ajustados caso seja apropriado. (ix) Ativos intangíveis: Pesquisa e desenvolvi- do positivo de conta correntes em certiﬁcados de depósitos bancários (“CDB”) com resgates aucertiﬁcações digitais que envolve um ciclo de negócio desde a validação da identidade dos so- mento: Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos. tomáticos a ﬁm de evitar insuﬁciência de fundos. A remuneração é deﬁnida conforme tabelas
licitantes do certiﬁcado digital até a emissão do certiﬁcado digital. As vendas são realizadas, Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento de taxa vingentes na data de aplicação, baseada no CDI. Ambas as aplicações são administrasubstancialmente, pelo canal de vendas corporativas – contratos com clientes pessoas jurídi- puderem ser mensurados de maneira conﬁável, se o produto ou processo for tecnicamente e co- das por instituição ﬁnanceira consideradas pela Companhia como de primeira linha. (1) Uma
cas que adquire volumes de certiﬁcados digitais a serem emitidos ao longo do tempo, ou, pelo mercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se a Companhia análise sobre a exposição da Companhia a risco de crédito e de mercado relacionado a aplicacanal de varejo – vendas por meio eletrônico (internet). Os certiﬁcados digitais são armazena- tiver a intenção e recursos suﬁcientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ati- ções ﬁnanceiras está divulgada na Nota explicativa 24.
dos em dispositivos (hardware) que pode ser um cartão do tipo smart card, token USB, em um vo. Os demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 7. Aplicações ﬁnanceiras
servidor na nuvem ou no próprio computador ou smartfone. Assim, os certiﬁcados digitais são Após o reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados
2021
2020
vendidos individualmente em contratos separados ou agrupados com os hardwares. Os hardwa- pelo custo, deduzido da amortização acumulada, quando aplicável, e quaisquer perdas por re- Aplicações em fundos de investimentos
res possuem especiﬁcações rígidas de segurança e precisam ser autorizadas pelo Instituto de dução ao valor recuperável. Licenças de uso de software: As licenças para usos de softwa- de médio e longo prazo (1)
14.648
85
Tecnologia da Informação (ITI). No caso do agrupamento do serviço de emissão do certiﬁcado res que a Companhia instala em suas máquinas são reconhecidos como intangíveis quando o Aplicações em moeda estrangeira e fundos cambiais (2)
50.393 47.747
digital com o hardware, o preço e o reconhecimento da receita é alocado independentemente à prazo de utilização é superior a 12 meses, caso contrário a Companhia reconhece as licenças de
65.041 47.832
contraprestação do total do pacote. As faturas para vendas de certiﬁcados digitais pelo canal uso de software como ativo circulante. As licenças são amortizadas durante o tempo de permis(1) Corresponde investimentos em fundos que buscam uma rentabilidade no médio e longo prade varejo são emitidas no momento da emissão do certiﬁcado e o pagamento se dá por meio de são de utilização do software conforme determinado no contrato. Outros ativos intangíveis:
boletos bancários ou cartão de crédito (à vista ou parcelado). As vendas pelo canal corporativo Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis ﬁnitas são zo por meio de exposição aos riscos do mercado de renda ﬁxa, taxas de juros praticadas no mersão faturadas de acordo com as seguintes modalides: (a) postecipado: estes faturamentos ocor- mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas cado interﬁnanceiro, crédito privado e oprações lastreadas em títulos públicos federais. Essas
rem por processos de medição de consumo de serviços ou produtos dentro de um determinado por redução ao valor recuperável. Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capita- aplicação não tem a ﬁnalidade de satisfazer aos compromissos de caixa de curto prazo (gestão
período, geralmente por mês fechado; e (b) antecipado: o faturamento é realizado de forma in- lizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ati- diária de recursos ﬁnanceiros da entidade), mas de rentabilidade no médio e longo prazo, entegral após a assinatura do contrato ou após a efetiva implantação do produto ou serviço, quan- vo especíﬁco aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gera- tendemos que essa aplicação não satisfaz o modelo de gestão de caixa e, portanto, não é um
do necessário. A Companhia reconhece a receita quando o certiﬁcado digital é emitido que é do internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Amor- equivalente de caixa. (2) Correspondente a aplicações em fundos de investimentos no exterior
após a validação da identidade dos solicitantes. Receita com portal de assinaturas e cer- tização: A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada cuja carteria de investimentos é composta, principalmente, de renda ﬁxa (governement and cortiﬁcações biométricas: A Companhia presta serviços de certiﬁcações biométricas e assina- dos itens para amortizar o custo de itens do ativo intangível, líquido de seus valores residuais. porate bonds), fundos mutuos e de certiﬁcados de depósitos bancários, além de aplicações em
turas digitais. O serviço de certiﬁcação biométrica é baseado em uma plataforma, constituída a A amortização é reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas em 2021 e 2020 são as se- variações cambiais. Os rendimentos estão sujeitos a oscilação do Dólar Americano.
partir de um conjunto de softwares, que integra o sistema de validação de identidade de pes- guintes:
(2) Uma análise sobre a exposição da Companhia a risco de crédito relacionado a contas a resoas físicas, gerencia novos registros biométricos, atualiza registros biométricos existentes e Softwares e licenças de uso de software
3 a 5 anos ceber está divulgada na Nota explicativa 24.
3 a 8 anos 8. Contas a receber de clientes
permite a consulta de identidades registradas biometricamente. A coleta de informações bio- Produtos desenvolvidos internamente
10 anos
métricas ocorre por meio de um aplicativo de autenticação que utiliza a câmera de um celular Outros (Credenciamento ICP - Brasil e Marcas e patentes)
2021
2020
ou de computador para capturar impressões digitais ou uma foto. O portal de assinaturas per- Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de Contas a receber de operadoras de cartão de crédito
17.774 17.229
mite ao cliente da Companhia utilizar uma estrutura de produto com todos os atributos de assi- balanço e ajustados caso seja apropriado. (x) Capital social: O capital social está representa- Contas a receber de clientes
16.124 13.206
natura de documentos. No portal de assinaturas é possível realizar assinaturas digitais, assina- do por ações ordinárias. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações ordiná(-) Provisão para redução ao valor recuperável
(682)
(887)
turas eletrônicas, assinaturas de servidor, todas com carimbo do tempo, que é um selo que ates- rias, caso ocorram, são reconhecidos como redutores do patrimônio líquido. Efeitos de imposTotal
33.216 29.548
ta a data e a hora exata que o documento eletrônico recebeu a assinatura digital. A assinatura tos relacionados aos custos dessa transação são contabilizados conforme CPC 32. (xi) ProviA exposição máxima ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de cada classe de
digital usa um certiﬁcado digital para identiﬁcar o signatário. No portal de assinaturas, o clien- sões: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente (lete assina os documentos com certiﬁcados digitais ICP-Brasil. Os serviços de certiﬁcações bio- gal ou não formalizada) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que será neces- contas a receber mencionada acima. Ver nota explicativa nº 24. A análise do vencimento das duplicatas
a
receber
e
ﬁ
nanciamentos
a
clientes
é
como
segue:
métricas são vendidos agrupados com outros serviços (por exemplo, processamento de dados sária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar obrigações; e
2021
2020
biométricos e hospedagem de templates) que representam outros recursos necessários para co- (iii) que possa ser feita uma estimativa conﬁável do valor da obrigação. As provisões são men31.108 28.041
leta e manutenção dos dados biométricos na nuvem. Portanto, esses recursos representam uma suradas pelo valor estimado do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data A vencer
única obrigação de performance em conjunto com os serviços de cadastro e veriﬁcação de da- do balanço. (xii) Instrumentos ﬁnanceiros: Reconhecimento e mensuração inicial: As Vencidas:
2.040 1.259
dos biométricos de face e impressões digitais. Os serviços de assinaturas digitais são vendidos contas a receber de clientes são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Até 90 dias
312
304
em contratos agrupados com outros serviços (por exemplo, armazenamento de LOGS) que são Todos os outros ativos e passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Compa- De 91 a 180 dias
outros recursos necessários para automação do ﬂuxo de assinaturas de documentos digitais nhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo ﬁnanceiro ou passi- Acima de 180 dias
438
831
através da internet. Portanto, representam uma única obrigação de performance em conjunto vo ﬁnanceiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, mais ou menos, para um item não men2.790 2.394
com os serviços do portal de assinatura. As vendas são realizadas, substancialmente, com clien- surado a valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente
33.898 30.435
tes pessoas jurídicas que adquire quantidades de validações biométricas ou assinaturas digi- atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Classiﬁcação e mensuração subsequente dos ati- A movimentação da provisão para perda por redução ao valor recuperável de contas a receber
tais que são consumidos ao longo do tempo. As vendas são faturadas de acordo com as seguin- vos ﬁnanceiros: No reconhecimento inicial, um ativo ﬁnanceiro é classiﬁcado como mensura- é assim demonstrada:
tes modalides: (a) postecipado: estes faturamentos ocorrem por processos de medição de con- do: ao custo amortizado ou ao VJR. Os ativos ﬁnanceiros não são reclassiﬁcados subsequente- Saldo em 31 de dezembro de 2019
(826)
sumo de serviços ou produtos dentro de um determinado período, geralmente por mês fechado; mente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para Constituição
(61)
e (b) antecipado: o faturamento é realizado de forma integral após a assinatura do contrato ou a gestão de ativos ﬁnanceiros, e neste caso todos os ativos ﬁnanceiros afetados são reclassiﬁ- Saldo em 31 de dezembro de 2020
(887)
após a efetiva implantação do produto ou serviço, quando necessário. A Companhia reconhece cados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Constituição
(1.880)
a receita quando há o consumo de cada unidade de assinatura ou cadastro biométrico confor- Um ativo ﬁnanceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir
Baixas
343
me deﬁnido no contrato com o cliente. O preço de cada unidade de assinatura ou cadastro bio- e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo
1.742
métrico é deﬁnido com base em um valor unitário e no ﬁnal do periodo o total da receita é o re- objetivo seja manter ativos ﬁnanceiros para receber ﬂuxos de caixa contratuais; e • seus ter- Reversões
(682)
sultado da quantidade de assinaturas ou cadastramentos biométricos consumidos multiplicado mos contratuais geram, em datas especíﬁcas, ﬂuxos de caixa que são relativos ao pagamento Saldo em 31 de dezembro de 2021
pelo preço de contrato. Receita com venda de cartões, leitoras, dispositivos criptográ- de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos ﬁnanceiros não classiﬁca- 9. Estoques
2021
2020
ﬁcos e outros: As faturas pelo canal de varejo são emitidas no momento da entrega efetiva do dos como mensurados ao custo amortizado, conforme descrito acima, são classiﬁcados como
1.191 1.044
hardware e o pagamento se dá por meio de boletos bancários ou cartão de crédito (à vista ou VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo ﬁ- Leitoras
720
932
parcelado). As vendas pelo canal corporativo são faturadas de acordo com a demanda e pagas nanceiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado Cartões
3.722 3.402
em 30 dias. A receita é reconhecida quando os produtos são entregues para os seus clientes, como ao VJR se isso eliminar ou reduzir signiﬁcativamente um descasamento contábil que de Dispositivos criptográﬁcos (“tokens”)
210
224
geralmente, no momento da validação da identidade do solicitante. Direitos não exercidos outra forma surgiria. Ativos ﬁnanceiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Outros
de clientes: A receita do canal varejo refere-se, substancialmente, às vendas por meio eletrô- As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos ﬁnanceiros: Total
5.843 5.602
nico (internet) que são recebidas antes da prestação dos serviços de validação e emissão do cer- • Ativos ﬁnanceiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao va- Os equipamentos mantidos em estoque em 31 de dezembro de 2021 e 2020 representam mertiﬁcado digital, ou seja, o cliente contrata o certiﬁcado digital e paga antecipadamente. Assim, lor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. • Ativos ﬁnanceiros cadorias para venda da Companhia que são comercializados durante o próximo exercício social
é reconhecido um adiantamento de cliente (“passivo de contrato”) no valor do pré-pagamento a custo amortizado: Esses ativos são mensurados subsequentemente mensurados ao custo amor- e, portanto, não estão sujeitos a obsolescência.
que representa uma obrigação da Companhia de transferir bens ou serviços ao cliente. A baixa tizado utilizando o método do juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por im- 10. Imposto a recuperar
do passivo de contrato e reconhecimento da receita ocorre quando o cliente emite o certiﬁcado pairment. A receita de juros, possíveis ganhos e perdas cambiais e impairment são reconheci2021
2020
digital e retira a mídia criptográﬁca (hardware). Normalmente isso ocorre no prazo médio de 10 dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) (1)
3.576
dias, mas caso o cliente não emita o certiﬁcado digital ou não retire o hardware em até 30 dias Desreconhecimento de ativos ﬁnanceiros: A Companhia desreconhece um ativo ﬁnanceiContribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
3.182 3.372
da data de pagamento, a Companhia reconhece a respectiva receita conforme termos e condi- ro quando os direitos contratuais aos ﬂuxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
Programação Integração Social (PIS)
691
733
ções determinadas no contrato de venda com o cliente. (ii) Receitas e despesas ﬁnancei- transfere os direitos contratuais de recebimento aos ﬂuxos de caixa contratuais sobre um ativo
Outros impostos a recuperar
16
9
ras: As receitas e despesas ﬁnanceiras da Companhia compreendem: (i) rendimentos de aplica- ﬁnanceiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titulari7.465 4.114
ções ﬁnanceiras; (ii) despesa de juros sobre passivo de arrendamentos; (iii) outras receitas e dade do ativo ﬁnanceiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém Total
despesas ﬁnanceiras e; (iv) ganhos/perdas de variação cambial ativa e passiva. As despesas de substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo ﬁnanceiro e também não (1) Trata-se do trânsito em julgado da Ação Rescisória que a Fazenda Nacional buscava resjuros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A “taxa de juros efetiva” é retém o controle sobre o ativo ﬁnanceiro. Passivos ﬁnanceiros: Os passivos ﬁnanceiros foram cindir a decisão, no âmbito do Mandado de Segurança nº 2001.51.01.014309-0, que garana taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados classiﬁcados como mensurados ao custo amortizado. Outros passivos ﬁnanceiros são subse- ta o direito da Companhia de não recolher a CIDE-Tecnologia (Lei nº 10.168/2000) sobre as
remessas
ao
exterior
para
pagamento
de
royalties,
assistência
técnica,
serviços
técnicos,
ao longo da vida esperada do instrumento ﬁnanceiro. No cálculo da despesa de juros, a taxa de quentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A desjuros efetiva incide sobre o custo amortizado do passivo. (iii) Moeda estrangeira: Transações pesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou per- licença de uso de marcas, licença de uso de programas de computador, que abrangia os paem moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da Companhia pela da no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Desreconhecimento de pas- gamentos à Digicert. Portanto, a Companhia está desobrigada de recolher a CIDE-Tecnolotaxa de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apura- sivos ﬁnanceiros: A Companhia desreconhece um passivo ﬁnanceiro quando sua obrigação gia e os montantes recolhidos a esse título poderão ser recuperados por compensação com
dos em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à contratual é retirada, cancelada ou expirada. A Companhia também desreconhece um passivo tributos federais ou restituição.
taxa de câmbio apurada naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados ﬁnanceiro quando os termos são modiﬁcados e os ﬂuxos de caixa do passivo modiﬁcado são 11. Imobilizado
pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm- substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo ﬁnanceiro baseado nos termos moEquipa- Benfeito- Máquibio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com diﬁcados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo ﬁnanceiro, a difeMóveis mentos
rias em
nas e
base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da rença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que
e uten- de infor- imóveis de equipatransação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da reconversão são geralmente não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. Compensação:
sílios mática terceiros mentos Outros Total
reconhecidas no resultado. (iv) Benefícios a empregados: Obrigações de benefícios de cur- Os ativos ou passivos ﬁnanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço Custo:
to prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço corres- patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
Em 31 de dezembro de 2019
3.802 95.277
5.590
3.962 6.089 114.720
pondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou
Adições de ativo direito de uso (1)
2.576
- 2.576
a Companhia tenha uma obrigação legal ou construtiva presente de pagar esse montante em de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (xiii) Redução ao valor recuperáBaixas de ativo direito de uso (1)
(634)
(634)
função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de ma- vel (Impairment): Ativos ﬁnanceiros: A Companhia reconhece provisões para perdas espe11
1.771
62
85
- 1.929
neira conﬁável. (v) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contri- radas de crédito sobre ativos ﬁnanceiros mensurados ao custo amortizado. As provisões para Adições
Baixas
(979)
(232)
(2.320)
(3)
- (3.534)
buição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um valor igual à perda de crédito es2.834 99.392
3.332
4.044 5.455 115.057
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 (ano) para impos- perada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo ﬁnan- Em 31 de dezembro de 2020
907
- 1.099 2.006
to de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social, e consideram a compensa- ceiro aumentou signiﬁcativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de Adições de ativo direito de uso (1)
- (31.238)
- (4.816) (36.054)
ção de prejuízos ﬁscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que Baixas de ativo direito de uso (1)
173
1.038
393
128
348 2.081
exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos cor- são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises Adições
(34)
(425)
(1)
(449)
(909)
rentes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a me- quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de Baixas
nos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou a itens diretamente reconhecidos crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking). A Companhia considera um Transferências
25
(25)
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. Despesa de imposto de renda e ativo ﬁnanceiro como inadimplente quando: • é pouco provável que o devedor pague integral- Em 31 de dezembro de 2021
2.973 69.699
3.725
4.146 1.638 82.181
contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a rece- mente suas obrigações de crédito à Companhia, sem recorrer a ações como a realização da ga- Depreciação:
ber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a rantia (se houver alguma); • As perdas de crédito esperadas para a vida inteira são as perdas Em 31 de dezembro de 2019 (2.345) (42.880)
(2.516) (2.407) (1.136) (51.284)
pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a esperadas com crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao lon- Em 1º de janeiro de 2020
receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo ﬁscal pela melhor estima- go da vida esperada do instrumento ﬁnanceiro; e • O período máximo considerado na estimati- Amortização de direito de uso (1)
- (5.227)
- (1.903) (7.130)
tiva do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos. Ele é mensurado com base va de perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a Companhia está Baixa de direito de uso (1)
306
306
nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos ﬁscais correntes são exposto ao risco de crédito. Mensuração das perdas de crédito esperada: Para recebíveis Adições
(255) (3.504)
(560)
(545)
(70) (4.934)
compensados somente se certos critérios forem atendidos. Despesa de imposto de renda e comerciais, a Companhia aplica uma abordagem simpliﬁcada usando a mensuração da perdas
Baixas
695
212
1.519
- 2.426
contribuição social diferido: Ativos e passivos ﬁscais diferidos são reconhecidos com rela- de crédito esperadas pela vida inteira, independentemente de ter sido observado um aumento
Em 31 de dezembro de 2020 (1.905) (51.399)
(1.557) (2.952) (2.803) (60.616)
ção às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para ﬁns de de- signiﬁcativo no risco de crédito. A Companhia aplica o expediente prático de mensuração de
- (5.994)
(183) (6.177)
monstrações ﬁnanceiras e os correspondentes valores usados para ﬁns de tributação. As mu- risco de crédito na forma de uma matriz de provisão. A matriz de provisão leva em consideração Amortização de direito de uso (1)
- 16.728
- 4.816 21.544
danças dos ativos e passivos ﬁscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de os saldos históricos dos recebíveis comerciais ao longo de um determinado período de tempo, Baixa de direito de uso (1)
2.601
- (2.601)
imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo ﬁscal diferido é reconhecido em rela- segregados com base nas características de risco de crédito, e divididos em categorias de ina- Transferência direito de uso
(128) (2.682)
(368)
(335)
(48) (3.561)
ção aos prejuízos ﬁscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que dimplência: em dia, até 90 dias em atraso, entre 91-180 dias e para mais de 180 dias em atra- Adições
28
412
73
513
seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utiliza- so. Usando os dados históricos, a Companhia determinar a taxa pela qual os devedores passam Baixas
(1.925) (3.287)
(746) (48.297)
dos. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças tempo- para uma categoria com maior risco de inadimplência ao longo do tempo e, em seguida, usan- Em 31 de dezembro de 2021 (2.005) (42.935)
rárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuﬁ- do a multiplicação de matrizes, determinar uma taxa de perda para inadimplência. Ativos ﬁ- Valor residual líquido:
968 29.365
1.800
859
892 33.884
ciente para reconhecer integralmente um ativo ﬁscal diferido, serão considerados os lucros tri- nanceiros com problemas de recuperação: Em cada data de balanço, a Companhia avalia Em 31 de dezembro de 2021
butáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base se os ativos ﬁnanceiros contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de recupe- Em 31 de dezembro de 2020
929 47.993
1.775
1.092 2.652 54.441
nos planos de negócios da Companhia. Ativos ﬁscais diferidos são revisados a cada data de ba- ração. Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patri- (1) Ativo de direito de Uso:

A Diretoria.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Reserva
de lucros
Re- Reten- Lucros
Capital serva ção de acumuNota social legal lucros lados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
18 63.879 6.419 36.706
- 107.004
Lucro líquido do exercício
9.627 9.627
Constituição da Reserva Legal
- 481
(481)
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios
- (2.287) (2.287)
Reserva de lucros
- 6.859 (6.859)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
63.879 6.900 43.565
- 114.344
Lucro líquido do exercício
9.983 9.983
Constituição da Reserva Legal
- 499
(499)
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios
- (2.371) (2.371)
Reserva de lucros
- 7.113 (7.113)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
63.879 7.399 50.678
- 121.956
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Método indireto
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2021
2020
Lucro líquido do exercício
9.983
9.627
Ajustes para:
Despesas de imposto de renda e contribuição social
5.994
5.844
Depreciações e amortizações
21 28.965 25.721
Provisão para créditos com perdas esperadas do contas a receber
(205)
61
Provisões diversas
(2.680) (1.130)
Constituição (Reversão) de demandas judiciais e administrativas
21
174
(70)
Juros sobre passivos de arrendamento
14
3.789
5.674
Ganho CIDE
21
(3.170)
Alienação de ativo de direito de uso, imobilizado e intangível
21
(3.265) 1.153
Variações em:
- Contas a receber de clientes
(3.463) (3.178)
- Estoques
(241)
(95)
- Utilização de créditos de imposto de renda e contribuição social
667
6.047
- Outros ativos
2.578
361
- Fornecedores
441 (4.563)
- Obrigações trabalhistas
(523) 1.272
- Adiantamento de clientes
1.528
364
- Pagamentos de demandas judiciais
(2)
- Outras obrigações
(290)
216
Caixa gerado nas atividades operacionais
40.282 47.302
Juros pagos
14
(3.515) (4.410)
Pagamento de imposto sobre o lucro
(3.343) (2.259)
Fluxo de caixa líquido proveniente pelas atividades operacionais 33.424 40.633
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações ﬁnanceiras
(31.214) (26.923)
Resgate de aplicação ﬁnanceira
14.005 21.475
Aquisição de imobilizado e intangíveis
11 e 12 (15.562) (8.311)
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento
(32.771) (13.759)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Pagamentos de passivos de arrendamento
14
(6.267) (7.251)
Dividendos pagos
19.b (8.217) (4.242)
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de ﬁnanciamento
(14.484) (11.493)
(Redução)/Aumento líquida de caixa e equivalentes de caixa
(13.831) 15.381
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
19.980
4.599
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
6.149 19.980
Transações que não envolve caixa ou equivalentes de caixa
Em 2021, a Companhia reconheceu direitos de usos referentes a alugueis de imóveis e
equipamentos de informática no montante de R$ 2.006 por meio de contratos de arrendamentos,
sendo que o pagamento em caixa desses arrendamentos somaram R$ 208 mil no exercício.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
A movimentação dos ativos de direito de uso encontra-se demonstrado na tabela abaixo:
Equipamentos
de Informática - Arrendamento Equipamentos
Servidores
de imóveis de informática
Total
Custo
Em 31 de dezembro de 2019
53.716
5.450
- 59.166
Reavaliação do direito de uso
2.576
2.576
Baixas
(634)
(634)
Em 31 de dezembro de 2020
56.292
4.816
- 61.108
Adições
1.099
907
2.006
Baixas (1)
(31.238)
(4.816)
- (36.054)
Em 31 de dezembro de 2021
25.054
1.099
907 27.060
Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
(7.255)
(3.219)
- (10.474)
Adição *
(5.227)
(1.903)
- (7.130)
Baixas
306
306
Em 31 de dezembro de 2020
(12.482)
(4.816)
- (17.298)
Adição *
(5.916)
(183)
(78) (6.177)
Baixas (1)
16.728
4.816
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14. Passivos de arrendamento: Passivos de arrendamentos ﬁnanceiros são como segue:
Passivos de Arrendamentos
Total
arrendamento (1) ﬁnanceiros (2)
2021
2020
Saldo inicial
47.207
544 47.751 51.433
Reavaliação do passivo de arrendamento
2.576
Recursos provenientes de arrendamentos
2.006
2.006
Juros provisionado
3.564
225
3.789
5.674
Pagamento de passivos de arrendamento
(5.723)
(544) (6.267) (7.251)
Juros pagos
(3.485)
(30) (3.515) (4.410)
Baixas (3)
(17.978)
(195) (18.173)
(271)
Saldo ﬁnal
25.591
- 25.591 47.751
Curto prazo
4.906
6.863
Longo prazo
20.685 40.888
(1) Refere-se a aluguéis de servidores, salas comerciais e equipamentos de informática. (2)
Refere-se a aquisições de equipamentos de informática registrados como imobilizado. (3) Referese a uma redução no escopo do contrato de arrendamento dos locais onde estão localizados
os servidores de 477 m² para 292 m².
15. Obrigações trabalhistas
2021
2020
Provisão para férias e encargos sobre férias
5.582 5.393
Provisão para participação nos lucros e resultados
7.741 7.200
Salários e benefícios a pagar
420 1.311
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a recolher
1.008 1.187
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a recolher
191
204
Imposto de renda retido na fonte sobre obrigações trabalhistas
999 1.178
Outras obrigações trabalhistas
47
37
Total
15.988 16.511
16. Provisões diversas
2021
2020
Provisão para prestação de serviço de validação presencial (1)
5.646 7.273
Provisão para prestadores de serviços diversos
3.323 1.317
Outras provisões
1.345 4.404
Total
10.314 12.994
(1) A Companhia reconhece, no ﬁnal de cada período, uma provisão para comissões a pagar referente aos serviços de validação de certiﬁcados digitais prestados pelas Autoridades de Registros e vendas de hardwares.
17. Provisão para demandas judiciais: A Companhia é ré em ações de natureza cível e trabalhista impetrados por clientes e ex-colaboradores, cuja probabilidade de perda de acordo com
seus consultores legais foi avaliada como provável, motivo pelo qual foram reconhecidas contabilmente. Conforme demonstrado a seguir:
Saldos em Provisionado
Baixa por
Saldos em
1/01/2021
no período pagamento Reversão
31/12/2021
Cíveis
155
172
(155)
172
Trabalhistas
2
363
(206)
159
157
535
(361)
331
Saldos em Prov sionado
Baixa por
Saldos em
1/01/2020
no período pagamento Reversão
31/12/2020
Cíveis
222
(67)
155
Trabalhistas
7
4
(2)
(7)
2
229
4
(2)
(74)
157
18. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital
social da Companhia está composto em 4.617.407 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, distribuídas, em sua totalidade, para Certisign Holdings Inc. b. Dividendos: De
acordo com o estatuto da Companhia e Lei das Sociedades por Ações, do lucro líquido apurado
no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados se houver e constituição da reserva
legal, será calculado e constituído dividendo mínimo obrigatório de 25%. Os valores de reserva
legal e dos dividendos para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram
determinados como segue:
2021
2020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
9.983 9.627
(-) Constituição da reserva legal - 5%
(499)
(481)
Base de cálculo para distribuição de dividendos
9.484 9.146
Ações ordinárias
Dividendo mínimo obrigatório - 25%
2.371 2.287
Dividendos relativos a anos anteriores constituídos
10.320 12.275
Dividendos relativos a anos anteriores pagos
(8.217) (4.242)
Total dos dividendos a pagar
4.474 10.320
c. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada
exercício nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. d. Reserva de retenção de lucros: O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, após as
destinações para a constituição da reserva legal e constituição da provisão dos dividendos mínimos obrigatórios, é apropriado na conta Reserva de retenção de lucros até que sua destinação deﬁnitiva seja aprovada na Assembleia Geral Ordinária.
19. Partes relacionadas: A Administração da Companhia identiﬁcou como partes relacionadas os seus acionistas controladores, outras entidades ligadas ao grupo controlador, seus administradores e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme deﬁnições contidas no Pronunciamento CPC 5(R1). Os saldos em aberto na data-base das demonstrações ﬁnanceiras provenientes de transações ativas e/ou passivas com partes relacionadas, bem como transações durante os exercícios que tenham efeito sobre o resultado são:
a. Transações com partes relacionadas
2021
2020
Passivo
Fornecedores no exterior (nota explicativa nº 13) (1)
1.720 1.723
Dividendos a pagar (nota explicativa nº 18b)
4.474 10.320
Total do passivo circulante
6.194 12.043
DIRETORIA

Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais)
2021
2020 23. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido: a. Reconciliação da
Compras de serviços
despesa de imposto sobre a renda e da contribuição social
Licenças de software e despesas com aﬁliação - Digicert Inc. (1)
(4.015) (4.846)
2021
2020
Tradeequip (2)
(404) Lucro (Prejuízo) antes do imposto
Despesas com prestação de serviços
(87) sobre a renda e da contribuição social
15.977 15.471
Resultado ﬁnanceiro
Imposto sobre a renda e contribuição social a taxa nominal (34%)
(5.432) (5.260)
Variação cambial (1)
(213)
(300) Ajustes para cálculo da taxa efetiva:
Total do resultado
(4.228) (5.637) Brindes, gratiﬁcações e patrocínios
(458)
(356)
(1) Refere-se a débitos por licenças de uso de software devidas à Digicert Inc. No exercício ﬁn- Incentivos ﬁscais
184
38
do em 31 de dezembro de 2021 foi apropriado o valor de R$ 213 como despesa de variação cam- Outros
(288)
(306)
bial (R$ 300 como despesa de variação cambial em 2020). (2) Refere-se a serviços de consulto- Despesa com imposto sobre a renda e contribuição social (corrente e diferida) (5.994) (5.884)
ria prestados pela Tradeequip em que os sócios são partes relacionadas da Companhia durante Taxa efetiva
(38%) (38%)
o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020. Não houve gastos relacionados com esses servi- b. Imposto sobre a renda e contribuição social diferidos ativos e passivos
ços durante o exercicio ﬁndo em 31 de dezembro de 2021. b. Remuneração de pessoal-cha2021
2020
ve da administração: Remuneração de pessoal-chave da Administração compreende:
Ativo (passivo)
Base IRPJ 25% CSLL 9% Total Total
2021
2020 Diferenças temporárias:
Remuneração regular
(2.199) (2.290) Prejuízo ﬁscal (1)
10.553
2.638
950 3.588 5.959
Remuneração variável
(870)
(441) Arrendamento mercantil (depreciação
Total da remuneração
(3.069) (2.731) e despesas com juros)
4.553
1.138
410 1.548 1.155
Remuneração regular do pessoal-chave da administração da Companhia inclui salários e a re- Serviços faturados mas não prestados
9.637
2.409
867 3.276
muneração variável inclui a participação nos lucros e resultados.
Provisões diversas
10.645
2.662
958 3.620 4.472
20. Receita operacional líquida de vendas
Provisões para pagamentos de licenças e outros
2021
2020
fornecedores em moeda estrangeria
1.517
379
137 516
400
Receita com a emissão de certiﬁcados digitais
261.099 245.724 Participação no resultado de empregados
7.859
1.965
707 2.672 2.448
Receitas com portal de assinaturas e certiﬁcações biométricas
35.792 14.169 Vida útil – depreciação
497
124
45 169
439
Receita com vendas de hardwares
15.563 17.379 Variação cambial não realizada
(5.332)
(1.333)
(480) (1.813) (687)
Outras receitas
9.524 11.507 Provisão para redução ao valor
Total da receita bruta
321.978 288.779
recuperável de contas a receber
682
171
61 232
302
Cancelamentos e devolução de vendas
(1.435) (1.311) Total de tributos diferidos
40.611
10.153
3.655 13.808 14.488
Impostos sobre vendas
(23.532) (20.581) Tributos diferidos - Ativo, líquido
13.808 14.488
Total
297.011 266.887 Total de tributos diferidos
13.808 14.488
Os impostos sobre vendas estão assim representados:
(1) Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia reconheceu ativo ﬁscal diferido para o prejuízo
2021
2020 ﬁscal e base negativa do exercío de R$ 3.588 porque apresenta históricos consistentes de gePIS
(2.494) (2.084) ração de lucros tributáveis, que permitam a realização do ativo ﬁscal diferido.
COFINS
(11.364) (9.568)
c. Movimentação líquida dos tributos diferidos
ICMS
(769)
(968)
2021
2020
ISS
(8.905) (7.961)
Saldo inicial
14.488 17.769
Total dos impostos sobre vendas
(23.532) (20.581)
Receita (despesa) do resultado:
A tabela a seguir fornece informações sobre os passivos de contratos com clientes:
Prejuízo ﬁscal
(2.371)
(87)
2021
2020
Arrendamento mercantil (depreciação e despesas com juros)
393
589
Adiantamento de clientes
13.792 12.264
Serviços faturados mas não prestados
3.276
13.792 12.264
Provisões diversas
(852) (1.230)
Os passivos de contratos referem-se, principalmente, ao adiantamento da contraprestação reProvisões para pagamentos de licenças e
cebida dos clientes do canal de varejo para emissão de certiﬁcados digitais e vendas de cartões,
outros fornecedores em moeda estrangeria
116
(184)
leitoras, dispositivos criptográﬁcos e outros. Para maiores detalhes sobre a política contábil ver
Participação sobre o resultado para empregados
224
980
nota explicativa 5-i.
(270)
(237)
21. Custo e despesas por natureza: O grupo de despesas é demonstrado no resultado por Vida útil - depreciação
(1.126) (3.133)
função. A reconciliação do resultado por natureza/ﬁnalidade para os exercícios ﬁndos em 31 de Variação cambial não realizada
Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber
(70)
21
dezembro de 2021 e 2020 está detalhada como segue:
13.808 14.488
2021
2020 Saldo ﬁnal
(680) (3.281)
Equipamentos para revenda
(2.366)
(2.715) Total reconhecido no resultado do exercício
Licenciamento de softwares – partes relacionadas
(4.015)
(4.470) 24. Instrumentos ﬁnanceiros: 24.1. Visão geral: A Companhia possui exposição para os sePrestação de serviço de validação presencial
(104.045) (101.473) guintes riscos resultantes de instrumentos ﬁnanceiros: • Risco de mercado; • Risco de crédito;
Pessoal, encargos e benefícios
(78.165) (79.772) e • Risco de liquidez. 24.2. Estrutura do gerenciamento de risco: A Companhia possui poServiços prestados por terceiros (1)
(46.517) (20.392) líticas de tesouraria que deﬁne como deve ser feito o gerenciamento de risco pela Companhia.
Marketing e publicidade
(5.112)
(3.801) Para monitoramento das atividades e asseguração do cumprimento das políticas: (i) a CompaDespesa com demandas judiciais e administrativas
(191)
70 nhia analisa o comportamento do mercado de câmbio e delibera sobre as suas exposições; (ii)
Ocupação (energia elétrica, comunicação, condomínio, outros)
(3.428)
(5.191) monitorar os riscos de liquidez; e (iii) de contraparte (crédito). 24.3. Risco de mercado: Risco
Operadoras de cartão de crédito e boleto bancário
(3.252)
(3.519) de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado - tais como taxas de câmbio e
Alienação de ativo de direito de uso, imobilizado e intangível
3.265
(1.153) taxas de juros - irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos ﬁnanceiTrânsito em julgado da Ação Rescisória CIDE- Tecnologia (Nota 10)
3.170
- ros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a
Depreciação e amortização
(28.965) (25.721) riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Outros
(12.844) (10.191) a. Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros é aquele pelo qual a Companhia poderá vir
(282.465) (258.328) a sofrer perdas econômicas decorrentes de alterações adversas nas taxas de juros, que podem
(1) Durante o exercicio ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia terceirizou o serviço de ser ocasionadas por fatores relacionados a crises econômicas como também alterações na poatendimento ao cliente (SAC) e incorreu em gastos com a contratação de ambiente em nuvem lítica monetária no mercado interno e externo. Esta exposição refere-se, principalmente, a mupara a prestação de serviços do portal de assinaturas, totalizando, assim, em um aumento de danças nas taxas de juros de mercado que afetem ativos da Companhia indexados pelo Certiﬁcado de Depósito Interbancário (“CDI”). A Administração da Companhia não restringe a exposiR$ 21.108 nos serviços prestados por terceiros.
ção às diferentes taxas de juros e também não estabelece limites entre taxas pré ou pós-ﬁxaClassiﬁcadas como:
2021
2020 das. Quadro de análise de sensibilidade: A Companhia possui aplicações ﬁnanceiras atreCusto das vendas
(124.110) (122.659) lados principalmente ao CDI e, por este motivo, a Administração entende que ﬂutuações nestas
Despesas comerciais
(3.613)
(1.810) taxas de juros podem afetar o resultado ﬁnanceiro. Com base nas aplicações em fundos de inDespesas administrativas e gerais
(160.689) (133.595) vestimento e certiﬁcados de depósitos bancários, levantados em 31 de dezembro de 2021, a
Outras despesas operacionais
5.947
(264) Companhia realizou simulações com aumento e diminuição da taxa de Cerﬁcado de Depósito In(282.465) (258.328) terﬁnanceiro (CDI) de 25% e 50% para os próximos 12 meses. A taxa na data do balanço foi obtida com base na evoluções ﬁnanceiras do valor econômico de 0,77% ao mês e essa taxa foi
22. Resultado ﬁnanceiro
2021
2020 anualizada:
Simulações da taxa CDI
Receitas ﬁnanceiras
Cenários
Variações cambiais ativas
10.264
18.659
Taxa CDI data
Saldo
Rendimentos de aplicações ﬁnanceiras
1.694
1.776
Atualizações monetárias
456
860
do balanço Contábil 25% 50% -25% -50%
Outras receitas ﬁnanceiras
23
308 31 de dezembro de 2021
Total
12.437
21.603 Aplicações em fundos de
Despesas ﬁnanceiras
investimentos e CDBs
9,64%
19.357 21.690 22.156 20.757 20.290
Variações cambiais passivas
(7.037)
(8.220) Impacto no resultado do exercício
467
933 (466) (933)
Despesas de juros sobre passivo de arrendamento
(3.789)
(5.674) b. Risco de taxa de câmbio: Esse risco decorre da possibilidade de oscilações das taxas de
Outras despesas ﬁnanceiras
(385)
(736) câmbio utilizadas pela Companhia para aplicações ﬁnanceiras e de obrigações a pagar em moeTotal
(11.211) (14.630) da estrangeira. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia apresentou a seguinte expoResultado ﬁnanceiro líquido
1.226
6.973 sição líquida à variação do dólar norte-americano em ativos e passivos:

Diretor Executivo: Roni de Oliveira Franco

Diretor Executivo: Fábio Garbuio

Diretor Executivo: Jorge Mendoza Lozano

2021
2020
R$ US$
R$ US$
Aplicações em moeda estrangeira e fundos cambiais (Nota 7) 50.393 9.031 47.747 9.188
Fornecedores do exterior (Nota 13)
(2.085) (374) (1.723) (332)
Exposição cambial líquida
48.308 8.657 46.024 8.856
A taxa na data do balanço, conforme cotações e boletins do Banco Central do Brasil, foi de 5,5799
em 2021 (5,1967 em 2020). Quadro de análise de sensibilidade: Com base nos ativos e passivos denominados em dólares norte-americanos, levantados em 31 de dezembro de 2021, a
Companhia realizou simulações com aumento e diminuição das taxas de câmbio (R$/US$) de
25% e 50% para os próximos 12 meses. A taxa na data do balanço foi obtida das cotações e boletins do Banco Central do Brasil:
Simulações das taxas de câmbio (R$/US$)
Cenários
Taxa data do
balanço Saldos 25% 50% -25% -50%
31 de dezembro de 2021
Aplicações em moeda estrangeira
e fundos cambiais (Nota 7)
5,5799
50.393 62.990 75.588 37.794 25.196
Fornecedores no exterior (Nota 13)
5,5799
(2.085) (2.609) (3.130) (1.565) (1.043)
Impacto no resultado do exercício
12.073 24.150 (12.079)(24.155)
24.4. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer em perdas ﬁnanceiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento ﬁnanceiro falhe em cumprir com
suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de
clientes e de instrumentos ﬁnanceiros da Companhia. O risco de crédito para vendas realizadas
pelo canal varejo é inexpressivo porque só é possível emitir o Certiﬁcado Digital após a conﬁrmação do recebimento da venda. Para as demais vendas, o risco de crédito é administrado por
análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente. A Administração considera que o risco de crédito está substancialmente coberto pela provisão para devedores duvidosos conforme demonstrada na Nota 8. Quanto ao risco de crédito associado às aplicações ﬁnanceiras e equivalentes de caixa, a Companhia somente realiza operações em instituições com
baixo risco, avaliadas por agências independentes de “rating”. As instituições ﬁnanceiras que
a Companhia possui aplicações ﬁnanceiras: Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., estão avaliados pela agência Ficth Ratings do Brasil Ltda. (“Fitch”) com o rating nacional de longo prazo
de AAA(bra), Banco Santander S/A. está avaliado pela agência Moodys com o rating nacional
de longo prazo AAA(br) e o Banco Safra S.A. está avaliado pela agência Moody’s com o rating
nacional de longo prazo de MQ1(br). 24.5. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que
a Companhia irá encontrar diﬁculdades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos ﬁnanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo ﬁnanceiro. A
abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que
sempre tenha liquidez suﬁciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições
normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação
da Companhia. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos ﬁnanceiros na data da
demonstração ﬁnanceira. Esses valores são brutos e não-descontados e incluem pagamentos
de juros contratuais:
31 de dezembro de 2021 Valor Contábil Até 1 ano Até 2 anos De 3 a 5 anos Total
Fornecedores
5.897
5.897
- 5.897
Passivo de arrendamento
25.591
7.314
7.100
17.772 32.186
31.488
13.211
7.100
17.772 38.083
24.6. Classiﬁcação contábil e valor justo: A tabela a seguir apresenta os valores contábeis
e os valores justos dos ativos e passivos ﬁnanceiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do
valor justo. As categorias dos instrumentos ﬁnanceiros são assim apresentadas:
Valor contábil
Valor justo
Ativos ﬁnanceiros
Classiﬁcação
2021
2020
2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
VJR 6.149 19.980 6.149 19.980
Aplicações ﬁnanceiras (Nota 7)
VJR 65.041 47.832 65.041 47.832
Contas a receber de clientes (Nota 8) Custo amortizado 33.216 29.548 33.216 29.548
104.406 97.360 104.406 97.360
Outros passivos ﬁnanceiros
Fornecedores (Nota 13)
Custo amortizado (5.897) (5.456) (5.897) (5.456)
(5.897) (5.456) (5.897) (5.456)
Mensuração do valor justo: A Companhia avaliou que o valor justo das contas a receber de
clientes e fornecedores são equivalentes a seus valores contábeis devido, principalmente, aos
vencimentos de curto prazo desses instrumentos. Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir
apresenta a hierarquia do valor justo dos seus instrumentos ﬁnanceiros e não inclui informações
sobre o valor justo dos ativos e passivos ﬁnanceiros não mensurados ao valor justo, se o valor
contábil é uma aproximação razoável do valor justo:
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
31 de dezembro de 2021
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
6.149
- 6.149
Aplicação ﬁnanceira (Nota 7)
65.041
- 65.041
Total do ativo
71.190
- 71.190
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
31 de dezembro de 2020
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
19.980
- 19.980
Aplicação ﬁnanceira (Nota 7)
47.832
- 47.832
Total do ativo
67.812
- 67.812
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não houve transferências entre os referidos níveis para determinação do valor justo dos instrumentos ﬁnanceiros.
Contador: Marcio Carreira - CRC 1SP281609/O-1

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações ﬁnanceiras
Aos Conselheiros e Administradores da Certisign Certiﬁcadora Digital S.A. São Paulo – SP
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Certising Certiﬁcadora Digital S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras informações elucidativas.Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Certisign Certiﬁcadora Digital S.A. em 31 de dezembro 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. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e
nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência

de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações ﬁnanceiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 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 operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As

COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar,
em primeira convocação, no dia 29.4.2022, às 14:30 horas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia:
“Deliberação acerca de propositura de ação de ressarcimento e medidas correlatas conforme o material
de suporte enviado aos acionistas por e-mail junto a esta convocação”. Enquanto perdurar a pandemia do
Ks/ͲϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĄĂƉƌŝŽƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĞĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
Por essa razão, a forma de realização desta assembleia ora convocada será virtual. Os dados para acesso à
plataforma Teams serão enviados por e-mail a todos os acionistas. ,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ - Presidente
do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 11 de abril de 2022.
(12,13,14)

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002156-82.2019.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a GLOBAL FILTROS COMÉRCIO E IMPORTADORA EIRELI, (CNPJ/MF. Nº 27.252.074/0001-71) que
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
a quantia de R$ 10.049,24, referente ao não pagamentos dos títulos. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 827, do CPC, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou, em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 916 do CPC), sob pena de penhora de bens, da qual
fica neste ato intimados, ficando cientes de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema, aos
07 de maio de 2021.
13 e 14/04

nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria,
inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 18 de março de 2022
Paulo Bekmessian Pinheiro
Auditores Independentes Ltda.
Contador
CRC 2SP014428/O-6
CRC 1SP245889/O-7
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KOLPLAST CI S.A.
A KOLPLAST CI S.A. (“Companhia”), constituída em 23 de agosto de 1988 é
uma Sociedade anônima, localizada na cidade de Itupeva, estado de São Paulo.
A Companhia produz e distribui material de consumo e diagnóstico para a Área
da Saúde, em especial para o segmento ginecológico, laboratórios, hospitalar e
equipamentos eletromédicos de pequeno porte.
A Companhia apesar do cenário de pandemia apresentou bom desempenho,
inovou e lançou novos produtos voltados ao combate da COVID-19 o que garan-

CNPJ nº 59.231.530/0001-93
Relatório da Administração/Comentário do Desempenho - 2021
tiu a força da marca Kolplast no mercado. A Companhia está otimista para o quenas e Médias Empresas (“NBC TG 1000 (R1)”) e em cumprimento as expo- de serviços de revisão das informações trimestrais e auditoria das demonstrapróximo ano com a retomada de vendas das linhas tradicionais e conquista de sições legais e estatuárias e também a Lei da Sociedade por Ações e também ções contábeis anuais, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro
novos clientes.
aos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que tipo de serviço a Companhia.
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS)
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às empresas de emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Itupeva, 01 de abril de 2022
médio e pequeno porte seguindo a Resolução do Conselho Federal de Contabi- Informamos que a Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
lidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pe- contratou a Grant Thornton Auditores Independentes somente para a prestação
A Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Adiantamento a fornecedores
Outros créditos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

Nota explicativa

2021

2020

4
5
6
7
–
–
–

4.928
14.118
13.929
1.047
158
270
97
34.547

3.617
12.975
10.455
1.683
139
100
35
29.004

–
–
9
10

3
10
14.674
12.183
26.871

4
10
13.563
16.079
29.656

Nota explicativa
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante
Fornecedores
10
Empréstimos e financiamentos
11
Obrigações tributárias
12
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
13
Outras contas a pagar
14
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
11
Outras contas a pagar
14
Provisão para contingências
15
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
18
Capital social
Reserva de capital
Reserva legal

61.418 58.660 Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

2021

2020

3.045
3.076
2.868
2.352
5.664
17.005

6.824
4.875
2.532
1.736
5.703
21.670

4.937
87
145
5.169

5.050
5.173
181
10.404

12.233
1.097
25.914
39.244
61.418

11.582
1.097
13.907
26.585
58.659

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Nota Capital
Reserva Reserva
Reserva
Lucros
Total
explicativa
social de capital
legal de lucros (prejuízos)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
11.582
1.097
472
2.501
– 15.652
Lucro do exercício
–
–
–
–
12.933 12.933
Reserva legal
18. c
–
–
647
–
(647)
–
Dividendos distribuídos
18. c
–
–
–
–
(1.999) (1.999)
–
–
–
10.287
(10.287)
–
Retenção de lucro
18. c
Saldos em 31 de dezembro de 2020
11.582
1.097
1.119
12.788
– 26.586
Lucro do exercício
–
–
–
–
15.090 15.090
Reserva legal
18. c
–
–
755
–
(755)
–
Dividendos distribuídos
18. c
–
–
–
–
(2.431) (2.431)
Retenção de lucro
18. c
–
–
–
11.904
(11.904)
–
651
–
–
(651)
–
–
Aumento de Capital
18. c
12.233
1.097
1.873
24.041
– 39.244
Saldos em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis
Notas Explicativas
1. Contexto Operacional: A KOLPLAST CI S.A. (“Kolplast” ou “Companhia”) é dez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de
uma sociedade anônima de capital fechado que produz e distribui material de mudança de valor.
consumo e diagnóstico para a área da saúde e equipamentos eletromédicos de 2.3. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registrapequeno porte.
das pelo valor faturado, seguindo o regime de competência.
2. Resumo das principais práticas contábeis:
2.4. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de
2.1. Base de preparação: Declaração de conformidade (com relação às nor- realização, dos dois, o menor. O custo é determinado usando-se o método da
mas IFRS e às normas do CPC): As demonstrações contábeis foram prepara- Média Ponderada Móvel. As importações em andamento são demonstradas ao
das e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no custo acumulado de cada importação.
Brasil, seguindo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.255/09, 2.5. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo, menos depreciaque aprovou a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias ção acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperáEmpresas (“NBC TG 1000 (R1)”).
vel. Os terrenos não são depreciados. Os ganhos e perdas na alienação de um
2.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liqui- da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos
A Diretoria
Aos Acionistas e Administradores da
Kolplast CI S.A.
São Paulo - SP
Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 10 Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasi
T +55 11 3886-5100
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Kolplast CI S.A. (“Companhia”),
que compreendem
o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do

Demonstrações do Resultado
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Nota explicativa
2021
2020
Receita operacional líquida
19
91.031
69.894
Custo dos produtos vendidos
20 (43.638) (30.219)
(=) Lucro bruto
47.393
39.674
Gerais e administrativas
21 (24.293) (20.817)
1.456
2.638
Outras receitas/(despesas) operacionais
(=) Lucro antes do resultado financeiro
24.556
21.495
Receitas/(despesas) financeiras
(1.508)
(1.614)
(8)
(38)
Receitas/(despesas) de variação cambial
(=) Resultado financeiro líquido
22
(1.516)
(1.652)
(=) Lucro antes dos tributos sobre o lucro
23.040
19.843
(7.950)
(6.911)
(–) Imposto de renda e contribuição social
23
15.090
12.933
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis
Demonstrações do Resultado Abrangente
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
2021
2020
15.090 12.933
Resultado do exercício
15.090 12.933
Total do resultado abrangente do exercício
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis
dentro de outras receitas no resultado. A depreciação de outros ativos é calculada usando as taxas fiscais.
2.6. Ágio: O ágio apurado na aquisição de empresas, classificado como investimentos tem como fundamento: (i) expectativa de rentabilidade futura, (ii) valor de
mercado de seus ativos imobilizados que está sendo amortizado mediante sua
realização, através de depreciação ou baixas dos correspondentes bens.
2.7. Fornecedores e outras contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
2.8. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
2.9. Benefícios a funcionários: (a) Participação nos lucros: o reconhecimento
dessa participação é efetuado quando do encerramento do exercício. O valor a
ser pago aos funcionários a título de participação nos lucros é definido pela convenção coletiva de trabalho.
2.10. Capital Social: O capital social, subscrito e integralizado, está representado por 9.083.692 ações nominativas e sem valor nominal sendo: 7.721.138
ações ordinárias e 1.362.554 ações preferenciais.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Nota explicativa
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercicio
15.090 12.933
Ajustes para conciliar o resultado do exercício
pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações
8
1.177
1.082
Amortização do ágio aquisição
9
3.790
3.790
Resultado na venda de imobilizado
–
–
210
Provisão para contingências
15
145
181
Perda estimada para crédito de
liquidação duvidosa
5
147
236
Outras Provisões
–
80
254
Variação de ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
5 (1.290) (4.860)
Outros créditos
–
251
353
Créditos tributários
7
(636) (1.102)
Estoques
6 (3.474) (3.101)
Fornecedores
10 (3.779)
3.685
Impostos e Contribuições
22
6.592
5.318
Obrigações trabalhistas
13
616
12
Outras Obrigações
14 (5.158) (4.743)
Créditos Tributários
–
–
Imposto de Renda e
Contibuição Social pagos
22 (5.201) (3.524)
Caixa gerado (consumido) nas atividades
operacionais
8.350 10.723
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
8 (2.696) (2.301)
Aquisição de intangível
9
–
(5)
Caixa líquido consumido nas atividades
de investimento
(2.696) (2.306)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captaçoes de empréstimos
3.596
–
Pagamento do saldo principal
de empréstimos
11 (4.465) (3.658)
Pagamento do saldo de juros
de empréstimos
11 (1.043)
(873)
Pagamento de reembolso aos sócios
11 (2.431) (1.999)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (4.343) (6.530)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
1.311
1.887
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
4
3.617
1.729
Caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício
4
4.928
3.617
Aumento (redução) líquido de caixa e
1.311
1.888
equivalente de caixa
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis

Danilo Antonio Pereira - Contador CRC 1SP-295483/O-0

Relatório dos Auditores Independentes
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do
políticas contábeis.
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
financeira da Kolplast CI S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis à pequenas e normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
médias empresas.
para fundamentar nossa opinião.
Base para opinião
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das

constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante
nossos trabalhos.
A integra das demonstrações financeiras está diposnivél no site da companhia.
www.kolplast.com.br.
São Paulo, 01 de abril de 2022.
Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
CRC SP-034.766/O-0
Maria Aparecida Regina Cozero Abdo
CT CRC 1SP-223.177/O-1

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022

Jornal O DIA SP

CENTRO DIAGNÓSTICO
NSL S.A.
CNPJ nº 67.781.427/0001-45
5HODWyULRGD'LUHWRULDPrezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço
3DWULPRQLDOH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYRVDRH[HUFtFLR¿QGRHP$'LUHWRULD
%DODQoRVSDWULPRQLDLV([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHH (Em milhares de reais) 'HPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGRUHVXOWDGR
Ativo

 Passivo

 ([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH
H (Em milhares de reais)
Ativo circulante
Passivo circulante
 
Caixa e equivalentes de caixa
9
19
Fornecedores

204
Títulos e Valores mobiliários

189
Salários, provisões e
5HFHLWDEUXWD

Contas a receber

145
encargos sociais

65
Glosas e cancelamentos
Impostos a recuperar

1.497
Tributos parcelados

Deduções
Outros

74
Outros
20 5HFHLWDOtTXLGD

7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1.924 7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

289 &XVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
Ativo não circulante
Passivo não circulante
Pessoal


Partes relacionadas
Partes relacionadas


Serviços de terceiros

Depósitos judiciais

49
Tributos parcelados

99
Depreciação e Amortização

IR e CSLL diferidos

268
Adiantamento para futuro
Outros custos e despesas
Imobilizado
9
10
aumento de capital



17
operacionais
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

 7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

897
7RWDOGRVFXVWRVHGHVSHVDV
7RWDOGRDWLYR

2.251 3DWULP{QLROtTXLGR
operacionais

4
Capital social
 2.711
1RWDVH[SOLFDWLYDV3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
Prejuízos acumulados
 (1.646) /XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRVVREUHROXFUR

4
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGR&HQWUR'LDJQyVWLFR 7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
 1.065
NSL S.A. são de responsabilidade da Administração 7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLR

6
Resultado financeiro líquido
e foram elaboradas com base nas práticas contábeis
OtTXLGR
 2.251 /XFURDQWHVGRVLPSRVWRV
adotadas no Brasil, observando a legislação societáVREUHROXFUR

10
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
ria (Lei nº 6.404/76 e alterações subsequentes) e os
Impostos sobre o lucro

(2)
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

8
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais po- VHUPHQVXUDGRGHIRUPDFRQ¿iYHOOtTXLGDVGHGHVAs notas explicativas são parte integrante das
líticas contábeis adotadas pela Sociedade na elabo- contos, créditos, abatimentos e possíveis glosas esGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
UDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRGHVFULWDV timadas. Uma receita não é reconhecida se há uma
abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As LQFHUWH]DVLJQL¿FDWLYDGDVXDUHDOL]DomRE Ativos e rando a data de cada balanço, incluindo juros proreceitas, custos e despesas das operações são re- passivos circulantes e não circulantes: Os ativos são visionados e variações monetárias ou cambiais de
conhecidos em conformidade com o regime contábil FODVVL¿FDGRV FRPR FLUFXODQWHV TXDQGR UHDOL]iYHLV acordo com as condições contratuais
de competência dos exercícios. As receitas são reco- dentro dos doze meses seguintes. Os passivos cir1LOR&pVDU%UDJDGH$OPHLGD&RQWDGRU
nhecidas de acordo com a prestação dos serviços de culantes e não circulantes são demonstrados pelos
&5&5-2&3)
diagnósticos e laboratoriais, quando seu valor pode montantes nos quais eles serão liquidados conside-

Piedade Usina Geradora de Energia S/A
NIRE Nº 35.300.193.121 CNPJ/MF nº 05.345.447/0001-16
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores (a) Acionistas da PIEDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S/A (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.345.447/0001-16, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25
de abril de 2022 em primeira chamada às 10:00 horas, necessitando a presença de acionistas que representem, no mínimo ¼ do
capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) a alteração dos artigos 9º, 13, 17, 18, 21,
27 e 28 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 04 de abril de 2022..
Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço

LOGICTEL S/A -

CNPJ nº 03.430.070/0001-78 – NIRE nº 35.300.173.767
Ata da Assembleia Geral Ordinária de 28 de Março de 2022
Data, Hora e Local: Aos 28 de Março de 2022, às 10:30 horas, na sede social na Rua da Bica, 234, – Freguesia do Ó – São Paulo, SP CEP 02925-000. Presença: Acionista representando a totalidade das ações ordinárias com direito a voto, e os demais acionistas detentores de ações preferenciais, conforme se veriﬁcou
pelas assinaturas constantes no livro de presença de acionistas. Convocação: aviso aos acionistas publicado no DOESP e Jornal O Dia SP nos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro de 2022; Demonstrações Financeiras publicadas no DOESP e Jornal O Dia no dia 22 de Março de 2022. Mesa diretora dos trabalhos: Presidente –
Geraldo Antonio de Oliveira Marques; Secretária – Juliana Andrea Mões. Ordem do Dia: Em AGO a) exame e discussão das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e
destinação do lucro do período; e b) distribuição de dividendos; c) Outros Assuntos de interesse. Deliberações: colocadas as matérias em votação, foram discutidas e unanimemente aprovadas: Em AGO: a) as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021, sendo deliberado que, do lucro líquido de R$
9.019.074,32, torna-se necessária à aplicação de 5% do Lucro Líquido à constituição da Reserva Legal no valor de R$ 400.000,00; b) a distribuição do dividendo, no montante de R$ 4.220.000,00, para pagamento à
partir de 29/04/2022 em nove prestações mensais de R$ 468.888,88, e o saldo permaneça em reserva de lucros. Conclusão: As deliberações foram tomadas por unanimidade, e como nada mais houvesse a tratar, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos para que fosse lavrada a Ata que, lida, foi aprovada e assinada pelo presidente, secretária e demais acionistas presentes; JHG Telecom Participações Ltda. Jose Humberto Silveira e Geraldo Antonio de Oliveira Marques, São Paulo, 28 de março de 2022. A presente é cópia ﬁel da ata que foi lavrada em livro próprio. Geraldo Antonio de Oliveira Marques - Presidente da Mesa, Juliana Andrea
Mões - Secretária. JUCESP nº 172.351/22-4 em 04.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TS Infraestrutura e Engenharia S.A.
CNPJ/ME nº 37.514.042/0001-50 - NIRE 35.300.552.008
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/2021
I - Data, Hora e Local: Aos 30/09/2021, às 13h, na sede da TS Infraestrutura e Engenharia S.A. (“Companhia”),
em São Paulo/SP, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 8º andar, conjunto 82, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-904. II - Convocação: dispensada a convocação dos acionistas, em face do que faculta o §4º do artigo
124 da Lei nº 6.404/76. III - Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura
no Livro de Presença de Acionistas e ao final da presente. IV - Mesa: Henry Singer Gonzalez - Presidente; e Marcelo
de Sampaio Dória - Secretário. V - Ordem do Dia: (i) aumentar o capital social; e (ii) alterar a redação dos artigos
do Estatuto Social a que se referem as deliberações anteriores. Deliberações Tomadas: Após discussão acerca
da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas decidiram por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições: (i) Aumentar o capital social da Companhia, nesta data, mediante subscrição privada, no montante
de R$ 4.000.000,00, com a emissão de 4.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço
de emissão de R$ 1,00 por ação. Referido aumento de capital foi integralizado pelos acionistas atuais em moeda
corrente nacional, nos termos dos boletins de subscrição que permanecessem arquivados na sede da Companhia.
Em razão da deliberação tomada no parágrafo acima, o valor do capital social da Companhia passa de
R$ 19.904.356,92, dividido em 19.904.357 ações, para R$ 23.904.356,92, dividido em 23.904.357 ações, sendo
todas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, e com direito a voto. Em razão das deliberações tomadas
nos itens anteriores acima, os acionistas aprovam a alteração ao caput do Artigo 3º do Estatuto Social, o qual
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. O capital social da Companhia é de R$ 23.904.356,92, será
dividido em 23.904.357 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.”
(ii) Alterar os artigos do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, para refletir as deliberações tomadas
acima, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação contida no Anexo I à presente ata. VI - Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Acionistas: Fram Capital Fredrik FIP Multiestratégia (p.
Henry Singer Gonzalez e Benedito Cesar Luciano); Fram Capital Participações S.A. (p. Henry Singer Gonzalez e
Benedito Cesar Luciano). São Paulo, 30/09/2021. Mesa: Henry Singer Gonzalez - Presidente, Marcelo de Sampaio
Dória - Secretário. JUCESP nº 68.379/22-5 em 04/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TS Infraestrutura e Engenharia S.A.
CNPJ/ME nº 37.514.042/0001-50 - NIRE 35.300.552.008
Ata de Reunião de Conselho de Administração em 20/10/2021
Data, Horário e Local: Aos 20/10/2021, às 11h, na sede social da Companhia em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza
Aranha, 153, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-120. Presença: Presente a totalidade dos Conselheiros da Companhia. Mesa:
Henry Singer Gonzalez - Presidente, Marcelo de Sampaio Dória - Secretário. Ordem do Dia: (i) Outorga de autorização para que
a Companhia realize Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC à Sol do Sertão BJL II Energia Solar Ltda. (SPE); e
(ii) Eleição de membros da diretoria da Companhia. Deliberações: Foi deliberada, à unanimidade de votos dos presentes, sem
restrições, o quanto segue: (i). Outorga de autorização para que a Companhia, caso necessário, realize Adiantamentos para
Futuros Aumentos de Capital - AFACs à sociedade de propósito específico sob a forma de sociedade por responsabilidade
limitada, Sol do Sertão BJL II Energia Solar Ltda., CNPJ/ME nº 41.468.967/0001-80, sedida no município de Bom Jesus da
Lapa/BA, na Fazenda Itaberaba, localizada na Estrada Bom Jesus da Lapa/Paratinga Km3, s/n, Zona Rural, CEP 47600-000, em
até R$ 2.000.000,00 no prazo e forma previstos na legislação, seja mediante pagamento de débitos e despesas em nome desta
ou transferência direta de valores. (ii). Foi eleita nova Diretora da Companhia a Sra. (i) Karla Fernanda de Bortolo Joshi,
brasileira, maior e capaz, casada, engenheira, RG nº 57.382.486-1, CPF/MF n° 053.326.189-99, com endereço comercial em
São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 8º andar, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, para o cargo
de Diretor A, com mandato de 2 anos, contados a partir da presente data, podendo ser reeleita, sendo certo que ao final do prazo
dos mandatos, os membros da Diretoria continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e a posse de novos Diretores,
que deverão ser eleitos em Reunião do Conselho de Administração. O membro da Diretoria ora eleito assina neste ato o respectivo
Termo de Posse, que integra a presente ata na forma do Anexo I e que será lavrado no correspondente Livro de Registro de Atas
de Reunião da Diretoria da Companhia no prazo de 30 dias seguintes contados da realização da presente Assembleia, em
conformidade com o disposto no §1º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76. Dessa maneira, consolida-se abaixo a posição atual do
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia: a. Conselho de Administração: Henry Singer Gonzalez, brasileiro,
maior e capaz, casado, economista, RG n° 8.134.923-3 SSP/SP, CPF/MF n° 052.297.488-00, com endereço comercial em São
Paulo/SP, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4 andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120; Marcelo de Sampaio
Dória, brasileiro, maior e capaz, divorciado, economista, RG nº 18.607.905-9 SSP/SP, CPF/MF n° 250.565.958-37, com endereço
comercial em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza Aranha, 153, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120; e Nicolas
Gutierrez Londoño, colombiano, maior e capaz, casado, economista, RNE n° V354284B, CPF/MF n° 058.246717-96, com
endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-120.
b. Diretoria: Marcelo de Sampaio Dória (Diretor A), brasileiro, maior e capaz, divorciado, economista, RG nº 18.607.905-9 SSP/
SP, CPF/MF n° 250.565.958-37, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza Aranha, 153, 8º andar,
Vila Nova Conceição, CEP 04543-120; Marcos Fidelis Garofalo (Diretor A), brasileiro, maior e capaz, solteiro, contador, RG
66.364.023-4 SSP/SP, CPF/MF n° 650.977.690-15, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza
Aranha, 153, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120; Helder Augusto Torres (Diretor B), brasileiro, maior e capaz,
casado, engenheiro eletricista, RG nº 28.127.087-9, CPF/MF n° 139.829.538-80, com endereço comercial em São Paulo/SP, na
Rua Eduardo de Souza Aranha, 153, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120; César Hamilton de Carvalho (Diretor B),
brasileiro, maior e capaz, casado, engenheiro eletricista, RG nº 32.44088, CPF/MF n° 988.739.979-53, com endereço comercial
em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza Aranha, 153, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120; e Karla Fernanda
de Bortolo Joshi, brasileira, maior e capaz, casada, engenheira, RG nº 57.382.486-1, CPF/MF n° 053.326.189-99, com
endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza Aranha, 153, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120.
Declarações: A Diretora eleita declara, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, §1º da Lei Federal nº 6.404/76,
que não está incursa em nenhum crime que a impeça de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes
assinada. Certidão da ata arquivada na sede social da Companhia. São Paulo, 20/10/2021. Conselheiros: Henry Singer Gonzalez,
Marcelo de Sampaio Dória, Nicolas Gutierrez Londoño, Diretora Eleita: Karla Fernanda de Bortolo Joshi. JUCESP nº 597.656/216 em 15/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TS Infraestrutura e Engenharia S.A.
CNPJ/ME nº 37.514.042/0001-50 - NIRE 35.300.552.008
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/10/2021
Data, Hora e Local: Realizada no dia 15/10/2021, às 10h, na sede social da TS Infraestrutura e Engenharia S.A., localizada
em São Paulo/SP, na Rua Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 8º andar, conj. 82, Itaim Bibi, CEP 04.543-120 (“Companhia”).
Convocação e Presença: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa: Sr. Henry Singer
Gonzalez - Presidente e Sr. Marcelo Sampaio Dória - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Rerratificação das
deliberações aprovadas na Assembleia Geral de Constituição da Companhia, realizada em 31/12/2019 e devidamente
arquivada perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.552.008; (ii) Rerratificação do Protocolo e Justificação da Cisão Parcial
da TSEA; e (iii) Autorização aos Diretores da Companhia para praticar todos os atos necessários para que a Cisão Parcial
seja implementada nos termos da Rerratificação do Protocolo e Justificação da Cisão Parcial. Deliberações: Passou-se à
análise da ordem do dia, tendo sido verificadas as seguintes deliberações, todas aprovadas por unanimidade de votos: 1.
Os acionistas aprovaram a retificação das deliberações da Assembleia Geral de Constituição da Companhia, realizada em
31/12/2019 e devidamente arquivada perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.552.008 (a “AG de Constituição”), que deliberou
sobre a constituição da Sociedade, em decorrência da Cisão Parcial da Transformadores e Serviços de Energia das
Américas S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede em Contagem/MG, na Rodovia BR 381, nº 3.045, bairro
Amazonas, CEP 32240-090, CNPJ/ME n° 08.870.769/0004-15, (a “Tsea”), com versão do acervo cindido para a Companhia,
tendo em vista que constou equivocadamente que o acervo cindido da TSEA a ser vertido para a Companhia, na Data Base,
seria de R$ 19.904.356,92, sendo que deveria ter constado que o acervo cindido era de R$ 23.736.468,11. 2. Em decorrência
do acima exposto, resolvem os acionistas rerratificar o Protocolo de Cisão Parcial da TSEA, que passa a fazer parte
integrante desta ata como Anexo II, o qual retifica o valor do acervo cindido e ratifica os termos, condições e a justificação
da Cisão Parcial da TSEA, com a consequente verão do acervo cindido da TSEA para a Companhia. 3. Aprovaram também
os termos e condições da retificação do Laudo de Avaliação do acervo cindido, elaborado pela Empresa Avaliadora para
fins da Cisão Parcial, o qual consta anexo da Rerratificação do Protocolo de Cisão Parcial da TSEA. 4. Ainda em decorrência
do acima exposto, resolvem os acionistas retificar o item 5 da AG de Constituição, que deverá ser considerada para todos
os fins e efeitos de acordo com a nova redação que lhe é dada a seguir: 5. Aprovaram todos os termos e condições do laudo
de avaliação do acervo cindido elaborado pela Empresa Avaliadora para fins da Cisão Parcial, o qual consta anexo ao
Protocolo de Cisão Parcial (“Laudo de Avaliação”). a. De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor contábil total do acervo
cindido da TSEA a ser vertido para a Companhia corresponde, na Data Base, a R$ 23.736.468,11. b. Eventuais variações
patrimoniais ocorridas no acervo cindido entre a Data Base e a data da efetiva Cisão Parcial, bem como as receitas e
despesas relacionadas aos elementos do Acervo Cindido incorridas em tal período, se existentes, serão absorvidas pela
Companhia, conforme a parcela incorporada do acervo cindido, efetuando-se os lançamentos necessários nos respectivos
livros contábeis e fiscais. 5. Resolvem também, ainda em decorrência do acima exposto, retificar o item 7 e o Anexo III da
AG de constituição, que deverão ser considerados, para todos os fins e efeitos, de acordo com a seguinte redação: 7. De
acordo com o Protocolo de Cisão Parcial e os Boletins de Subscrição, que ficam fazendo parte integrante desta ata por meio
do Anexo III, o capital social da Companhia será de R$23.736.468,11, será dividido em 23.736.468 ações ordinárias
nominativas, da mesma classe e sem valor nominal; a. Esclareceu o Presidente que, em decorrência da incorporação do
acervo cindido da TSEA, o capital social subscrito já se encontra totalmente integralizado pelos subscritores, na forma da
Lei. 6. Ratificaram todas as demais deliberações aprovadas na AG de Constituição as quais não foram expressamente
alteradas na presente Assembleia, bem como ratificaram ainda todas as deliberações tomadas na: (a) Assembleia Geral
Extraordinária em 06/07/2020 e devidamente registrada perante a JUCESP sob o nº 437.771/20-9 em sessão de 20/10/2020;
e na (b) Assembleia Geral Extraordinária em 01/03/2021 e devidamente registrada perante a JUCESP sob o nº 237.633/218 em sessão de 20/05/2021; (c) Assembleia Geral Extraordinária em 13/08/2021, devidamente registrada perante a JUCESP
sob o nº 541.551/21-8 em sessão de 09/11/2021; e (d) Assembleia Geral Extraordinária em 30/09/2021, devidamente
registrada perante a JUCESP sob o nº 68.380/22-7 em sessão de 04/02/2022. 7. Por fim, resolvem os acionistas alterar o
Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da retificação do acervo cindido vertido para a Companhia
aprovada nesta Assembleia e da ratificação das deliberações ocorridas após a AG de Constituição, especialmente da
Assembleia Geral Extraordinária em 13/08/2021, devidamente registrada perante a JUCESP sob o nº 541.551/21-8 em
sessão de 09/11/2021, que deliberou sobre o aumento do capital social da Companhia em R$4.000.000,00, mediante a
emissão de 4.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. Assim,
para todos os fins e efeitos, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: ARTIGO
3º. O capital social da Companhia é de R$ 27.736.468,11, será dividido em 27.736.468 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 8. Aprovaram a nova redação do Estatuto Social da Companhia, anexo
à presente ata como Anexo I. 9. Por fim, autorizaram a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à
implementação da retificação da Cisão Parcial da TSEA com a absorção do acervo cindido pela Companhia, ora aprovada.
Encerramento: Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso,
como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da Ata em livro próprio, a qual,
após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, a saber: Acionistas: Fram Capital Participações S.A., por Henry
Singer Gonzalez e Benedito Cesar Luciano; e Fram Capital Fredrik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
por sua administradora Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por Henry Singer Gonzalez e
Benedito Cesar Luciano. São Paulo, 15/10/2021. Mesa: Henry Singer Gonzalez - Presidente, Marcelo Sampaio Dória Secretário. JUCESP nº 157.785/22-1 em 25/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Página 7

ESPERANÇA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ: 65.582.678/0001-75
Relatório da Diretoria - Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias,
Demonstrações Financeiras do Resultado
submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021
UHODWLYRVDRH[HUFtFLR¿QGRHP$'LUHWRULD
e 2020 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
2021
2020
(Em milhares de reais)
23
Receita bruta
Deduções
Ativo
2021
2020 Passivo
2021
2020
23
Receita
líquida
Passivo
circulante
Ativo circulante
Fornecedores
65
65 Custos e despesas operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
4
2
Pessoal
(1)
(6)
2EULJDo}HV¿VFDLV
6
Títulos e valores mobiliários
533
499
Serviços de terceiros
(17)
(1)
Tributos Parcelados
6
Depreciação
e
Amortização
(20)
(12)
Outros
15
13
Contas a receber
181
181
92
78
Outros custos e despesas
Impostos a recuperar
553
603 Total do passivo circulante
Passivo não circulante
(58)
(10)
operacionais, liquidas
Outros
Partes relacionadas
3
2 Total dos custos e despesas
Total do ativo circulante
1.271 1.285
Tributos parcelados
49
63
(96)
(29)
operacionais
Provisão para contingência
99
99
Lucro (prejuízo) antes do
Ativo não circulante
Total do passivo não circulante
151
164
UHVXOWDGR¿QDQFHLURH
Partes relacionadas
- Patrimônio líquido
(72)
(29)
impostos sobre o lucro
Depósitos judiciais
17
50
Capital social
273
273
16
121
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
Reserva de lucros
772
842 Lucro (prejuízo) antes dos impostos
Imobilizado
1
22
(57)
92
1.046 1.115
(11)
(32)
Impostos sobre o lucro
Total do ativo não circulante
18
72 Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio
(68)
60
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Total do ativo
1.289 1.357
líquido
1.289 1.357
As notas explicativas são parte integrante
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Notas Explicativas - Principais práticas contábeis: $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGR(VSHUDQoD6HUYLoRV0pGLFRVH'LDJQyVWLFRV6$VmRGHUHVSRQVDELOLGDGH
da Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações
VXEVHTXHQWHV  H RV SURQXQFLDPHQWRV WpFQLFRV HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  $V SULQFLSDLV SROtWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV SHOD
6RFLHGDGHQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRGHVFULWDVDEDL[RD Reconhecimento da receita e custos: As receitas, custos e despesas das
operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação
GRVVHUYLoRVGHGLDJQyVWLFRVHODERUDWRULDLVTXDQGRVHXYDORUSRGHVHUPHQVXUDGRGHIRUPDFRQ¿iYHOOtTXLGDVGHGHVFRQWRVFUpGLWRVDEDWLPHQWRVHSRVVtYHLV
JORVDVHVWLPDGDV8PDUHFHLWDQmRpUHFRQKHFLGDVHKiXPDLQFHUWH]DVLJQL¿FDWLYDGDVXDUHDOL]DomRE Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os
DWLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHVTXDQGRUHDOL]iYHLVGHQWURGRVGR]HPHVHVVHJXLQWHV2VSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVVmRGHPRQVWUDGRV
pelos montantes nos quais eles serão liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias ou cambiais de
acordo com as condições contratuais. Nilo César Braga de Almeida - Contador - CRC 068910/O-6 - CPF 967.034.827-72.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015789-17.2017.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE JUSSARA BALDINI RODRIGUES, Brasileira, RG 24.184.622-5, CPF 125.128.988-65, NA PESSOA DE SEUS HERDEIROS Cleusamar Aparecida Rodrigues Sobrinho e Ana Lúcia que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, movida por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo- CDHU. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 42.281,96, devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2022.

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF Nº 52.311.347/0001-59
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de abril de 2022, às 9h00, em sua sede localizada Avenida Baldan, nº 1500 – Nova Matão, Estado de São Paulo͕ĂĮŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ordem do dia: EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) ǆĂŵĞ͕ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞǀŽƚĂĕĆŽĚŽďĂůĂŶĕŽ͕ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕WĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͖ďͿĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϮϭĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͖ c) ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚĂĂůĚĂŶŐƌŽŝŶĚƷƐƚƌŝĂŝƌĞůŝEW:ͬD&Ŷ͘Ǒ
ϯϯ͘ϱϳϵ͘ϲϱϵͬϬϬϬϭͲϬϭƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϭ͖ EM SEDE DE EXTRAORDINÁRIA: a.) ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĂŽƐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ
ĂŶŽĚĞϮϬϮϭ͖b)ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞďƀŶƵƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞ
ĂŽĂŶŽĚĞϮϬϮϭĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƵƌĂĚŽĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĞŵĞƚĂƐĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͖ c.) Reajuste da remuneração
ŐůŽďĂůĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖d.) ZĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͖DĂƚĆŽͬ^W͕
ϭϭĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϮ͘tĂůƚĞƌĂůĚĂŶ&ŝůŚŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘;ϭϮ͕ϭϯ͕ϭϰͿ

VITAL & MOURA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 24.978.979/0001-35
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Dando cumprimento as disposições estatutárias, vimos submeter a sua apreciação, as Demonstrações Contábeis, contas e documentos do exercício social ﬁndo em 31 de Dezembro de
2021. A Diretoria permanece a disposição dos acionistas para quaisquer esclarecimentos.
Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Passivo
2021
2020
Ativo
2021
2020
(Em Reais)
2021
2020
Circulante
Receita bruta
Circulante
Obrig.Fiscais a recolher
3
3
Receitas
Disponivel
342.054
764.853
Obrig.Sociais a recolher
440
418
(-)Deduções
Pro-labore a pagar
2.200
2.090
Caixa e bancos
110
4.263
Impostos
Outras contas a pagar
1.100
1.045
Receita liquida
Aplicações
341.944
760.590
IRPJ a pagar
Lucro operac. bruto
Outras contas a receber
3.315
270.743
CSLL a pagar
218
22
(-)Desp. administrativas
(55.904)
(46.908)
Total do circulante
3.962
3.578
Total do ativo circulante
345.369 1.035.596
(-)Desp. tributarias
(620)
(356)
Patrimônio liquido
(-)Equiv. patrimonial
4.951.467 3.832.030
Não circulante
Capital social
2.061.000 2.061.000
Outras despesas
(126.913)
Investimentos
13.944.257 10.948.185
Lucro do exercicio
4.894.004 3.654.934
Result.operac. antes result. financeiro
4.894.943 3.657.853
Dividendos pagos
(2.630.000) (3.562.000) (+/-) Resultado financeiro
Portalplast
12.674.310 9.830.710
285
(2.336)
Reserva legal
412.200
412.200
Result antes das desp.com tributos
4.895.228 3.655.517
Portalcargo
1.269.947 1.117.475
Reserva de lucros
9.548.460 9.414.069
(-)Prov.contrib.social
(459)
(219)
Total ativo não circulante
13.944.257 10.948.185
Total patrimônio liquido
14.285.664 11.980.203
(-)Prov. I.R.P.J.
(765)
(364)
Total do passivo
14.289.626 11.983.781
Total do ativo
14.289.626 11.983.781
Resultado liquido
4.894.004 3.654.934
Variação do Capital Circulante Liquido (Em Reais)
Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Liquido (Em Reais)
2021
2020
Capital Social Reservas Legal Lucros/Prejuízos Acumulados Ajuste Aval.patrimonial Total Geral
Final
Inicial
Total
Saldo em 31/12/2020
2.061.000
412.200
9.507.003
11.980.203
Ativo circulante
345.369 1.035.596 (690.227)
Resultado do período
4.894.004
4.894.004
Passivo circulante
3.962
3.578
384
Ajustes patrimoniais
41.457
41.457
341.407 1.032.018 (690.610)
Lucros distribuidos
(2.630.000)
(2.630.000) Variação capital circulante
Aumento de capital
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Saldo em 31/12/2021
2.061.000
412.200
11.812.464
14.285.664
Das atividades operacionais
2021
2020
Resumo das Principais Práticas Contábeis
Lucro liquido
4.894.004 3.654.934
A) As Demonstrações Contábeis estão elaboradas conf. a Legislação do Imposto de Renda e novas normas internacionais de contabilidade Resultado da equivalência patrimonial
(4.951.467) (3.832.030)
- IFRS, com base na lei 11.638/07 11.941/09, 12.973/14, Leis das S/A 6.404/76; B) Houve lançamento de equivalência patrimonial sobre o Variações nos ativos
patrimônio liquido das controladas; C) A empresa teve no período de 2021 sua tributação pelo regime do lucro presumido. D) As demonstra- (Aumento)/redução dos ativos
ções financeiras na integra, auditadas pela IRKO Hirashima Auditores, encontra-se à disposição dos interessado na sede da sociedade. Outras conta a receber
(267.810)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
Impostos a recuperar
(382)
Aumento/(redução) dos passivos
1. Contexto Operacional: A empresa foi constituída em 10/06/2016 Saldos de investimentos em 31/12/2021
Valor
Fornecedores
12.674.310
e tem como atividade principal a participações no capital social de Portalplast Ind. e Com. Lam. Plasticos
Outras conta a pagar
383
1.269.947
outras pessoas jurídicas. 2. Apresentação das Demonstrações Portalcargo Ltda
Caixa gerado pelas operações
(57.462)
(444.906)
13.944.257
Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acor- Sub Total
(57.462)
(444.906)
Os investimentos estão representados pelo seu custo de aquisição Caixa liquido das ativ. operacionais
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como
Adtividade
de
investimentos
atualizados pela equivalência até a data de fechamento do balanço.
base a Lei nº 11.638/2007, 11.941/2009, 12.973/2014 e a legislação
- (1.371.147)
Em 31/12/2021 houve cálculo da equivalência patrimonial sobre os Ajuste no pl investida
que rege e estabelece aplicações as S/A Lei 6.404/76, e conforme as investimentos das controladas. d) Ativos e Passivos circulantes e não Recebimento venda quotas
264.663
novas normas internacionais de contabilidade - IFRS. A preparação circulantes: Um Ativo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando Dividendos recebidos
2.000.000 5.380.000
das demonstrações contábeis requer que a administração utilize es- for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados Caixa liquido na ativ. de investimentos 2.264.663 4.008.853
timativas e Premissas que afetem os valores reportados de ativos e em favor da empresa e seu custo do valor puder ser mensurado com Atividades de financiamentos
(2.630.000) (3.562.000)
passivos, na data das demonstrações contábeis, bem como os valo- segurança. Um Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quan- Dividendos pagos
Aumento de caixa e equivalentes
(422.799)
1.947
res reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os Re- do a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resulDisponibilidades- no início do período
764.853
762.906
sultados reais podem ser diferente dessas estimativas. 3. Resumo tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô- Disponibilidades- no final do período
342.054
764.853
das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As mico seja requerido para liquidá-la. São acrescidos quando aplicável
dos correspondentes encargos financeiros incorridos. As Provisões empresa adota o regime de tributação pelo Lucro Presumido. f) O
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
são registradas tendo como base as estimativas do risco envolvido. Capital social é de R$ 2.061.000,00 (dois milhões e sessenta e um
b) Disponilibidades: Representado saldo em caixa.
Os Ativos e Passivos são classificados como circulante quando sua mil reais), totalmente subscrito e realizado em moeda corrente nacio1-Bancos
R$
4.263
realização ou liquidação é provável e ocorra nos próximos 12 meses, nal, dividido em 2.061.000 ações, no valor nominal de R$ 1,00 cada.
2-Aplicações
R$
760.590
São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. e) Forma
Fernando José de Castro Moura - Diretor
Total
R$
764.853
de tributação: Os impostos são apurados dentro da legislação em
Kelvin Nobre Oliveira - Contador - CRC 1SP314009/O-0
vigor que rege o Regulamento do Imposto de Rendo - RIR/99. A
c) Investimentos

CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 01.828.436/0001-36
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referentes ao período de
2020 a 2021, ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em Milhares de Reais)
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos em
31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em Milhares de Reais)
Ativo
31.12.2021 31.12.2020 Passivo
31.12.2021 31.12.2020
376.016
366.782 Passivo Circulante: (nota 2 e)
Ativo Circulante: (nota 2 e)
31.12.2021
31.12.2020
82.070
83.611
26
53
Disponível:
184.919
166.708
Fornecedores de Bens e Serviços
380
4.969 Receita Bruta
Caixa, Bancos e Fundos
26
53
Tributos sobre Faturamento
(15.623)
(13.384)
Tributos e Contribuições a Recolher
27.838
23.625
375.990
366.729
Realizável a Curto Prazo:
Receita Líquida
169.296
153.324
Títulos a Pagar
5.377
9.945
Pagamentos Antecipados
641
1.994
Custo das Vendas
–
–
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Aplicações Financeiras
355.965
347.261
Resultado Bruto
169.296
153.324
a Pagar
48.450
45.050
Clientes (nota 2 c)
18.501
16.609
Despesas Administrativas
(1.238)
(842)
Estoques
864
864
25
22
Outros Exigíveis a Curto Prazo
Resultado de Provisões e Amortizações
(12.260)
(12.570)
Créditos Tributários
19
1 Passivo Não Circulante:
12.000
12.000
Receitas Financeiras
16.521
9.040
1.008.908
898.411
Ativo Não Circulante:
Provisão para Contingências (nota 2 f)
12.000
12.000
Juros sobre Capital Próprio do Exercício
(57.000)
(53.000)
12
12
Realizável a Longo Prazo:
115.319
95.952
1.290.854 1.169.582 Resultado antes do IR e CSLL
Patrimônio Líquido: (nota 2 i)
Depósitos Judiciais
12
12
Despesas com IR e CSLL
(39.097)
(32.869)
Capital Social (nota 2 h)
850.000
800.000
1.008.896
898.399
Imobilizado: (nota 2 d)
Resultado após IR e CSLL
76.222
63.083
Reserva
Legal
19.940
16.130
Terrenos e Edifícios
1.151.602 1.028.847
0,22
0,20
420.914
353.452 Lucro Líquido do Exercício por ação
Reservas de Lucros
(142.706) (130.448)
Depreciações Acumuladas
1.384.924 1.265.193 Número de Ações ao Final do Exercício340.000.000 320.000.000
1.384.924 1.265.193 Total do Passivo
Total do Ativo
As notas explicativas são parte integrante
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
das Demonstrações Contábeis
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos
Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Sociais Findos
Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Nota 1 - Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a admiem 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Pelo Método Indireto)
(Valores em Milhares de Reais)
nistração de bens próprios, compra e venda de imóveis próprios e a
(Valores em Milhares de Reais)
participação em outras sociedades como quotista ou acionista e existirá
31.12.2021 31.12.2020
ReserReTotal do Atividades Operacionais:
por prazo indeterminado. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações
76.222
63.083
Resultado
do Exercício
Capital
va de serva Patrimônio
Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apre65.570
Descrição
Social Lucros Legal
Líquido Receitas (despesas) que não afetam o caixa: 69.260
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
Depreciações/Amortizações
12.260
11.570
700.000
343.369
12.980
1.056.349
Saldo
em
31.12.2019
com as disposições contidas na Lei nº 11.638, de 28.12.2007 e na Lei
Juros sobre Capital Próprio
57.000
53.000
Subscrição
e
Integralização
nº 11.941, de 27.05.2009, conforme segue: a) Aplicações Financeiras
Provisão para Contingências
–
1.000
de
Capital
50.150
–
–
50.150
- estão demonstradas ao valor de aplicação acrescido dos rendimentos
Variações do Ativo Circulante e
auferidos até a data do balanço. b) Registro das Receitas e Despesas Aumento de Capital por
(557)
3.874
Ativo não Circulante:
Bonificação
49.850 (49.850)
–
–
- as receitas e despesas estão demonstradas pelo regime de compePagamentos Antecipados
1.353
4.829
tência de exercícios. c) Clientes - A provisão de aluguéis a receber é Resultado do Exercício
– 59.933 3.150
63.083
Clientes
(1.892)
(955)
constituída com base no valor estipulado no contrato de locação dos Saldo em 31.12.2020
800.000 353.452 16.130 1.169.582
Créditos tributários
(18)
–
imóveis. d) Imobilizado - está demonstrado ao custo de aquisição, inSubscrição e Integralização
Variações do Passivo Circulante e
cluindo as adições e baixas ocorridas até 31.12.2021; inclusos, tamde Capital
45.050
–
–
45.050
(4.941)
629
Passivo não Circulante:
bém os valores correspondentes a obras em andamento. As depreciaAumento
de
Capital
por
ções são calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil dos
Fornecedores
(4.588)
4.022
Bonificação
4.950 (4.950)
–
–
bens. e) Ativo e Passivo Circulante - demonstrados a valores conheTributos e Contribuições
4.213
(2.613)
– 72.412 3.810
76.222
cidos, incluindo quando aplicável, os encargos e atualizações calcula- Resultado do Exercício
Títulos a Pagar
(4.568)
(787)
dos até a data do balanço. f) Provisão para Contingências - Conside- Saldo em 31.12.2021
850.000 420.914 19.940 1.290.854
Outros Exigíveis a Curto Prazo
2
7
rada como suficiente para atender possíveis perdas que possam advir
As notas explicativas são parte integrante
Total das Atividades Operacionais
139.984
133.156
dos processos judiciais e administrativos ora em curso, aos cuidados
das Demonstrações Contábeis
Atividades de Investimento:
(131.460) (125.173)
dos “Assessores Jurídicos”. g) Provisão de IRPJ e da Contribuição
Aplicações
Financeiras
(8.704)
22.773
Proposta
da
Diretoria
Social sobre Lucro - estão constituídos de conformidade com a legisAdições Líquidas em Imobilizado
(122.756) (147.946)
Total Capital Res.Legal Res.Lucros
lação e alíquotas vigentes com base no Lucro Real por Estimativa Men(8.550)
(7.950)
sal. h) Capital Social - está representado por 340.000.000 de ações ao Saldo em 31.12.2021 1.290.854 850.000
19.940
420.914 Atividades de Financiamento:
Aumento de Capital Social
45.050
50.150
valor nominal de R$ 2,50 cada uma. i) Patrimônio Líquido - O Lucro Proposta da Diretoria
–
–
–
–
Juros sobre Capital Próprio Pagos
(53.600)
(58.100)
Líquido do exercício de MR$ 76.222 se encontra demonstrado como Distribuição de Dividendos
–
–
–
–
Reservas de Lucros cuja destinação será deliberada na Assembleia
Total dos Efeitos de Caixa e Equivalentes
(26)
33
Geral de Acionistas. A Reserva Legal constituída de 5% sobre o lucro Aumento Capital por
Variações de Caixa e Equivalentes:
(26)
33
Bonificação
–
12.550
–
(12.550)
líquido, no valor de MR$ 3.810, totalizando MR$ 19.940 ao final de
Saldo no Início do Exercício
53
20
2021. Nota 3 - Partes Relacionadas - As transações com partes rela- Aumento Capital por
Saldo no Final do Exercício
27
53
37.450
37.450
–
–
Subscrição
cionadas se resumiram às receitas originadas de aluguéis de imóveis à
As notas explicativas são parte integrante
1.328.304 900.000
19.940
408.364
Saldo
empresa ligada, Lojas Cem S.A.
das Demonstrações Contábeis
Diretoria
Giácomo Dalla Vecchia
Natale Dalla Vecchia
Cícero Dalla Vecchia
Roberto Benito
Contadora: Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini - TC CRC: 1SP292562/O-1
Aos Srs. Diretores das CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. - Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado - s/nº - Km
46 - Sala 10 - Salto - SP. 1. Opinião: Examinamos as Demonstrações
Contábeis da CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A,
que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira das CEM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para
o exercício ﬁndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. 2. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação à instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas
proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
contábeis: A administração da instituição é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações

Relatório dos Auditores Independentes
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a instituição continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis. 4. Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e
mantivemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identiﬁcamos e ava-liamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e exe-cutamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suﬁciente para funda-mentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações

falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da
instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existem
incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da instituição. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. • Obtivemos evidência da auditoria apropriada
e suﬁciente referente às informações ﬁnanceiras da instituição para
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. São Paulo, 18 de
março de 2022. Andreoli & Associados Auditores Independentes
S/S - CRC2SP017977/O-1. Walter Arnaldo Andreoli - Contador
CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; Luiz Carlos Fauza
Antônio - Contador CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável. Luis
Claudio Vultão - Contador CRC1SP221304/O-7 - Auditor.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Imobel Participações
Societárias S/A
CNPJ/MF Nº 53.595.260/0001-13
Aviso aos Acionistas
Acham-se a disposição dos acionistas, na sede
da companhia, Rua Octávio Zampirollo, 270 A,
SP/SP, os documentos, a que se referem o artigo
133 da Lei 6.404/76, relativos aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2021.
A Diretoria.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1012326-45.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da
Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO DIEY
ALVES DE LIMA, Brasileiro, CPF 320.432.628-40, com
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em
síntese: Busca e Apreensão do veículo: marca/
modelo:Fiat/Strada Celeb. 1.4 CS, cor: prata, ano/
modelo:2011/2012, placa: EMU-9350, chassi:
9BD27803MC7536476. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e nos termos do art.256, II,
CPC, com prazo de 20 dias (at; 257, III, CPC) 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 31 de março de 2022.

Segpartners Brasil
Corretora de Seguros S/A
CNPJ/MF n° 04.772.866/0001-71
NIRE n° 3530048.262-0
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária
O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA seus Acionistas, para se reunirem
em AGO a realizar-se Na Rua Eugenio de Medeiros,
303 - 2° andar - Sala Star One - Pinheiros - São Paulo - SP, a ser realizada no dia 28/04/2021, as 14h em
primeira convocação na forma da lei ou as 14:30h
em segunda convocação com qualquer numero dos
presentes para deliberarem sobre as seguintes matérias: Ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras, relat6rios da auditoria e
notas explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; (iii) Deliberar
sobre a(s) renuncia(s) do(s) conselheiro(s) e eleger
membro para substituição do(s) cargo(s) vago(s). (vi)
Outros assuntos de interesse da companhia. Notas:
1) A Assembleia acontecera de forma presencial 2)
As orientações para a participação e votação pelo s
Acionistas estão disponíveis na sede da Companhia e
serão enviadas ao e-mail cadastrado dos Acionistas.
Paulo Rogério dos Santos - Diretor Presidente.

Lautis Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF n° 09.432.118/0001-63 - NIRE 35.300.381.327
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores (a) Acionistas da LAUTIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”), pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08708.672/0001-68, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 25 de abril de 2022 em primeira chamada às 10:00 horas, necessitando a presença de acionistas que representem, no
mínimo ¼ do capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) eleição dos membros da Diretoria da Companhia, mandato e remuneração; (ii) alteração da redação dos artigos 8º, 10º, 12, 13, 16 e 21 do Estatuto Social da
Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social daCompanhia. São Paulo, 04 de abril de 2022. Carlos André Andrioni Salgueiro
- Lourenço; Guilherme Andrioni Salgueiro - Lourenço

PST Energias Renovaveis e Participações S/A
CNPJ/MF nº 08.708.672/0001-68 - NIRE 35.300.342.798
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores (a) Acionistas da PST ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”), pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08708.672/0001-68, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 25 de abril de 2022 em primeira chamada às 10:00 horas, necessitando a presença de acionistas que representem, no mínimo
¼ do capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) eleição dos membros da Diretoria
da Companhia, mandato e remuneração; (ii) alteração da redação dos artigos 9º, 13, 17, 18, 21, 27 e 28 do Estatuto Social da
Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 04 de abril de 2022. Carlos André Andrioni Salgueiro
Lourenço - Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço

Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ 45.992.476/0001-94
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos aos acionistas para Assembleia Geral Ordinária dia 25/04/2022, às 15:00h na sede à
Rua 12 de Outubro, nº 20 - Vila Santana, Valinhos/SP, a fim de deliberarem sobre: Ordem do dia: 1) Exame,
discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do Exercício findo 2021;
2) Eleição da diretoria; 3) Outros assuntos. Valinhos, 12/04/2022.

BRANCO PERES AGRO S.A.
CNPJ 43.619.832/0001-01
Assembleia Geral Ordinária e Extraordiária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em AGOE, que realizar-se-á no dia 13/05/22, às 10:00 h,
na sede social, R. da Consolação, 3.741, 9º a., cj. 91, s. 02, Jd. América, SP/SP, a fim de deliberar:
a) Exame e discussão do Relat. dos Administradores e Demonstr. Financ. do Exer. encerrado em 31/12/21;
b) Destinação do Result. do Exerc.; c) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição
dos Acionistas, na sede social, os doctos. a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, com alterações da Lei
10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21. SP, 12/04/22. Rafael Branco Peres;
Karina Branco Peres; Rodrigo Branco Peres; Eduardo Garieri – Conselho de Administração.

TRANSBIA TRANSPORTES BALDAN S/A

CNPJ/MF Nº 55.539.555/0001-06
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de Abril de 2022, às 10h00, em
ƐƵĂƐĞĚĞůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂǀĞŶŝĚĂdŝƌĂĚĞŶƚĞƐ͕ŶǑϴϰϴ͕ĞŶƚƌŽ͕DĂƚĆŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĂĮŵĚĞ
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EM SEDE DE ORDINÁRIA (AGO): a.) Exame, Discussão
e Votação do Balanço Geral, Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2021; b.)
Eleição da Diretoria para o biênio 2022/2023; c.) Fixação dos honorários da Diretoria. Matão/SP,
11 Abril de 2022. Walter Baldan Filho – Diretor.
(12,13,14)

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68 - NIRE 35.300.052.463
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas da AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem, de modo presencial, em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 2 de maio de 2022, às
11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vicente
Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP: 02.955-080, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2021; iii) ﬁxar o número dos membros do Conselho
de Administração e eleição destes membros; iv) instalação do Conselho Fiscal, ﬁxação do número dos membros do
Conselho Fiscal e eleição destes membros; e v) ﬁxar a remuneração dos administradores para o exercício social de
2022. Informações Gerais: a) os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2021,
foram publicados no dia 5 de abril de 2022, no Jornal “O Dia”, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, bem como na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (https://ri.azevedotravassos.com.
br) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes
endereços eletrônicos os documentos exigidos nos termos da Instrução CVM nº 481/2009 a respeito das matérias que
serão deliberadas na AGO, conforme devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.NET, bem como
do Sistema CI. Corp.; b) o acionista poderá também participar da AGO via Boletim de Voto a Distância (“BVD”), conforme instruções detalhadas contidas no próprio BVD, bem como nos termos descritos a seguir: i) via envio de instruções
de preenchimento do BVD aos seus agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ii) via envio de instruções de preenchimento do BVD ao escriturador das ações de emissão da Companhia, qual seja: Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador;
ou iii) via envio de BVD devidamente preenchido diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do próprio boletim, da Instrução CVM nº 481/2009 e do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia. O BVD, quando enviado diretamente à Companhia, deverá ser acompanhado de toda a documentação do acionista para participação na AGO (conforme detalhada no item “Documentos para Participação em Assembleia”, abaixo) e de qualquer outra documentação indicada no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até 25 de abril de 2022 (inclusive). O BVD deverá ser enviado aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, no endereço da sede da Companhia: Rua Vicente Antonio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP: 02.955-080, Capital do Estado de São Paulo, ou no seguinte endereço eletrônico: investidores@azevedotravassos.com.br; c) Para os efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações e a Resolução CVM nº 70/2022, bem como o artigo 4º da Instrução CVM nº 481/2009, o percentual
mínimo do capital social da Companhia exigido para a solicitação de adoção do processo de voto múltiplo na AGO é
de 5% (cinco por cento). Adicionalmente, o acionista que desejar requerer a adoção ou participar em separado da eleição de membro do Conselho de Administração, na forma do artigo 141, §4º da Lei das Sociedades por Ações deverá, independentemente da forma de participação na AGO, apresentar à Companhia, em adição aos documentos descritos no
item “Documentos para Participação em Assembleia” a seguir, a comprovação de titularidade ininterrupta das ações
durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à data da realização da AGO, sendo certo que
tal comprovação somente será considerada válida se recebida pela Companhia, nos meios indicados no item “b” acima, até às 9:00 horas do dia 2 de maio de 2022. Documentos para Participação em Assembleia: a) no caso de
acionista pessoa física, documento de identidade com foto e, no caso de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, o último Estatuto Social, Contrato Social ou Regulamento Consolidado e demais documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade com foto do respectivo representante; e b)
para ﬁns de comprovação da titularidade de suas ações, comprovante emitido pela instituição custodiante ou pelo escriturador das ações da Companhia conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central. Caso o
acionista deseje ser representado na AGO por meio de procurador, observados os termos e condições da Lei das Sociedades por Ações, além dos documentos mencionados acima, deverá apresentar o original ou cópia autenticada do respectivo instrumento de mandato vigente e devidamente assinado com sua ﬁrma reconhecida, acompanhado do documento de identidade com foto do(s) respectivo(s) procurador(es). Da mesma forma, a Companhia solicita que os acionistas efetuem seu cadastramento enviando uma via física dos documentos acima mencionados aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, no endereço da sede da Companha: Rua Vicente Antonio de Oliveira, nº 1.050, Vila
Mirante, CEP 02.955-080, Capital do Estado de São Paulo, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da AGO. - São
Paulo, 11 de abril de 2022. - Gabriel Antônio Soares Freire Júnior - Presidente do Conselho de Administração.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº
1018398-28.2014.8.26.0053.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes,
Estado de São Paulo,Dr(a).FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI,na forma da Lei,etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a)MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTRO move uma Desapropriação-Desapropriação por Utilidade Pública/DL
3.365/1941 de Desapropriação contra AMALIA MOSKEN e outros, objetivando a área de 775,44m², concernente à totalidade dos
imóveis situados na r. Simão Rocha, 64, 68, 70 e 82 - Jabaquara, contribuintes 089.553.0045-1, 089.553.0046-8, 089.553.0047-6 e
089.553.0048-4GHFODUDGDGHXWLOLGDGHS~EOLFDSHOR'HFUHWR0XQLFLSDOGHSDUDLPSODQWDomRGH³1~FOHR+DELWD-

cional Destinado a Famílias de Baixa Renda-H.I.S.È5($%´ Pð H³3URORQJDPHQWRGD$YHQLGD-RUQDOLVWD5REHUWR0DULnho - 3DUTXH/LQHDU´ Pð 3DUDROHYDQWDPHQWRGRVGHSyVLWRVHIHWXDGRVIRLGHWHUPLQDGDDH[SHGLomRGHHGLWDOFRPRSUD]R
de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato,
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de abril de 2022. [13,14]
Processo nº.1096426-53.2020.8.26.0100-EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE PEDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO,REQUERIDO POR MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA-O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ªVara
da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).José Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 06/08/2021,foi julgado procedente o pedido para declarar a incapacidade para os atos da vida civil,de natureza patrimonial e negocial de PEDRO AUGUSTO
DO NASCIMENTO, CPF 445.453.768-27, RG 55.996.328-2, brasileiro, menor púbere, nascido em 28/10/2003, filho de Amauri Lopes do
Nascimento e Maria de Fátima da Silva da Souza,portador de retardo mental moderado (F71 pela CID 10) e autismo infantil (F84.O
pela CID 10), nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria de Fátima da Silva Souza, RG 8032691,
brasileira, divorciada, aposentada, mediante compromisso. Em obediência ao § 3º do art. 755, CPC, serve o dispositivo da presente sentença como edital, que será afixado e publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. [13]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1110118-95.2015.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida de Filippo,na forma da
Lei,etc.FAZ SABER a(o) Yoshiro Honda,Pedo de Oliveira,Francisco de Jesus,José Felipe da Silva,Yoshinobu Fujimoto, Maria Sara
Lage Ceide,José Martucci Novaes,Carlos Henrique Hardt,Viação Bristol Ltda,Guido Nonato Ferreira,Jose Francisco de Jesus,Silverio Antonio de Moraes,Thereza Soares de Moraes,Gaiba Giuseppe,Angelina Gaiba,Gazzotti Aristodemo, Perfecta Gazzotti, Joao
Mendes da Silva,Nilson Evangelista,Vera Lucia Cardoso Evangelista,Sielei dias de Jesus,Margareth Mayumi Fujimoto,Luciano Augusto de Oliveira Almeida,Heigo Honda,Nobuko Honda,Garagem de Onibus-MPF investimentos e Participaçoes Ltda,Hideyti Honda,Mitie Honda,Mitsuco Hamai,Hiroshi Hamai,Tie Tachibana,Shigueru Tachibana,Yasugi Honda,Miyoko honda, Takeo Honda, Luis
Lopez Lage,Maria Lucia Silva Araujo Lopez,Jose Manuel Lopez Lage,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Mpf Investimentos e Participações Ltda,Santa América Participações Ltda,Glaranda Participações Ltda,Kimora S.A,Porto Santo Holding Patrimonial Ltda,Beatrice Santo Holding Patrimonial Ltda,Shirley Aparecida de Souza Videira e Alpha Star - Empreendimentos Ltda ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio
sobre Rua José Gaiba, Vila Água Funda, Saúde, São Paulo-SP, CEP 04157060, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [13,14]

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1001592-24.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. Faz saber a Florescer
Insumos Importação e Exportação Eireli, CNPJ. 10.708.050/0001-81 que Banco Daycoval S/A, ajuizou Ação de Execução
de Título Extrajudicial, para recebimento de R$ 360.813,96 (janeiro/2021), referente a Cédula de Crédito Bancário ± Crédito
Livre ± Fundo Garantidor para Investimento nº 90177-8. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, expede-se
edital para que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse
prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer
o parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando
advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. S Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2022.
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 0004854-04.2021.8.26.0066 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Barretos, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Fakiani Macatti, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Gerson Pereira
Lima, Brasileiro, Casado, Policial Militar, CPF 064.514.828-89, com endereço à Avenida Monteiro Lobato, 1496, Vila Virginia,
CEP 14030-510, Ribeirão Preto - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por
Allianz Seguros S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia apurada nos
autos supra mencionados, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Não impugnando no prazo legal, deverá o réu no prazo de 5 dias indicar bens à penhora sob pena
de multa de 20%, bem como estará sujeito à penhora "on line' em dinheiro pelo sistema Bacenjud; sujeito também à penhora
"on line" de veículos e encaminhamento do bem à leilão; bem como penhora de imóveis suficientes para garantia do débito
e encaminhamento também à leilão, e se infrutíferos os bens será efetuada a pesquisa 'on line' de declaração de imposto
de renda para a busca de bens suficientes para garantia e liquidação do débito. Encontrando-se o(a)(s) Executado(a)(s)
Gerson Pereira Lima, em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta sendo que decorrido os prazos supra, será aplicado nos exatos termos do presente edital caso não
apresente resposta por Advogado(a) devidamente constituído. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) Requerido(a)(s)
será(ão) considerado(a)(s) revel(is), 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 Barretos, aos 23 de março de 2022.

Jornal O DIA SP
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº
1038299-98.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Daniel D Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Paulo Eduardo Buzzetto CPF 256.781.008-07 e
Isabel Cristina Felipe CPF 101.429.368-55,que Luiz Lins de
Vasconcelos Neto ajuizou ação despejo por falta de pagamento, do imóvel localizado na Rua do Comércio nº 26 Centro, e a cobrança de R$ 81.139,80 (abril/2015). Estando
os réus em lugar ignorado,expede-se edital para que em 15
dias a fluir do prazo supra,contestem a ação ou peça a purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. [13,14]
Processo nº. 1138423-79.2021.8.26.0100 - Edital para
conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias.O Dr. José Walter
Chacon Cardoso, Juiz de Direito da 9ª Vara da Família e
Sucessões - Foro Central Cível/SP,Faz saber que nos
autos de Alteração do Regime de Bens do Casamento,
Guilherme Henke Menegassi e Marcela Fanucchi
Menegassi, objetivam alterar o regime de bens do
casamento, passando do atual regime separação total de
bens, para o regime da comunhão parcial de bens, com
partilha de bens. Nestas condições, expede-se edital com o
prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos.
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.
[13,14]
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HERES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 22.554.410/0001-17
Demonstrações Contábeis Condensadas pela Legislação Societária em 31 de Dezembro (Valores em milhares de reais)
Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos Em 31 de Dezembro
Demonstração do Resultado para os
(Valores em milhares de reais - R$)
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Valores em milhares de reais - R$)
Ativo
Notas
2021
2020 Passivo
Notas
2021
2020
Notas 2021 2020
Circulante
Circulante
8
6 Receita operacional
Caixa e equivalentes
Fornecedores
6
4
7 Total do passivo circulante
8
6
de caixa
4
líquida
4
7 Patrimônio líquido
Total do ativo circulante
7
Resultado de equivalência em
Capital social
7.1 17.001 17.001
investimento em controlada
5 2.529 7.510
Não circulante
Adiantamentos para
Despesas gerais e
Investimentos
5 28.945 29.449
aumento de capital
7.2 1.032 1.032
(70)
administrativas
8 (103)
28.945 29.449 Reserva de lucros
Total do ativo não circulante
7.3 9.955 10.447 Resultado antes das receitas
953
970
Ajustes de avaliação patrimonial
2.426 7.440
e despesas financeiras
28.941 29.450 Despesas financeiras
Total do patrimônio líquido
(3)
(2)
9
Total do ativo
28.949 29.456 Total do passivo
28.949 29.456 Lucro antes do IR e da CS
2.423 7.438
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Lucro líquido do exercício
2.423 7.438
As demonstrações financeiras completas, findas em 31 de Dezembro de 2021 e as notas
As notas explicativas são parte integrante
explicativas na íntegra, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
das demonstrações financeiras.
Diretoria
Contador
Hilda Persinotti Lanzi
Miriam Persinotti Lanzi
Marcelo de Castro Cicconi - Contador CRC 1SP260428/O-4

BOVIEL KYOWA S/A Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ 43.519.966/0001-42
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento a Lei nº 6.404/76, e alterações introduzidas pela Lei nº 9.457/97e o Decreto nº 1.800/96, Lei 11.638/07 e MP 449/08 a Diretoria da Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e
Planejamento - Em Liquidação apresentam as Demonstrações Financeiras, e as Notas Explicativas de forma resumida, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
Balanço Patrimonial
Ativo
2021
2020
Ativo Circulante
791.550,34
1.342.484,52
Ativo Não Circulante
–
–
Imobilizado
–
–
(–) Depreciações
–
–
Passivo a Descoberto
25.441.632,76 24.884.371,25
Total do Ativo
26.233.183,10 26.226.855,77
Passivo
2021
2020
Passivo Circulante
8.598,33
2.271,00
Passivo não Circulante
26.224.584,77 26.224.584,77
Patrimônio Líquido
–
–
Capital Social
52.550.000,00 52.550.000,00
Prejuízos Acumulados
(77.991.632,76) (77.434.371,25)
Passivo a descoberto
25.441.632,76 24.884.371,25
Total do Passivo
26.233.183,10 26.226.855,77
Demonstração de Resultado
2021
2020
Receitas Líquidas
–
–
Despesas Operacionais
(593.135,40) (302.349,78)
Resultado Operacional
–
–
Despesas/Receitas não Operacionais
35.873,89
34.677,89
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício
(557.261,51) (267.671,89)
Provisão para CSLL
–
–
Provisão para IRPJ
–
–
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício
(557.261,51) (267.671,89)
Lucro/Prejuízo por Ação - Em R$
(0,0106)
(0,0051)

Demonstração do Fluxo de Caixa - 2021 e 2020
2021
2020
Discriminação
Atividade Operacional
Pagamento Impostos e Fornecedores (326.786,19) (94.976,85)
Despesas Administrativas
(262.194,72) (302.349,78)
(Despesas) Receitas Financeiras
Líquidas
35.873,89
34.677,89
Total das Atividades Operacionais
(553.107,02) (362.648,74)
Atividades Financeiras
Adto./Dev. para Aumento de Capital
–
–
Crédito Devolução/Recuperação
Impostos
–
–
Total das Atividades Financeiras
–
–
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa (553.107,02) (362.648,74)
Caixa no Início do Exercício
1.248.070,61 1.610.719,35
Caixa no Final do Exercício
694.963,59 1.248.070,61
(553.107,02) (362.648,74)
Variação de Caixa no Exercício

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de
2021 e 31 de Dezembro de 2020
Capital
Resultados
Patrimônio
Social Acumulados
Líquido
Saldo em
52.550.000,00 (77.166.699,36) (24.616.699,36)
31/12/2019
Prejuízo Líquido
do Exercício
–
(267.671,89)
(267.671,89)
Ajuste exercícios/Mudança
–
–
–
de Critério
Saldo em
52.550.000,00 (77.434.371,25) (24.884.371,25)
31/12/2020
Prejuízo Líquido
–
(557.261,51)
(557.261,51)
do Exercício
Saldo em
52.550.000,00 (77.991.632,76) (25.441.632,76)
30/12/2021

Notas Explicativas às Demonstrações Findas
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
1. Contexto Operacional: A Sociedade segue seus trabalhos conforme a deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas, tendo paralisado suas atividades - em liquidação. 2. Sumário das Principais Práticas Contábeis: a) As demonstrações contábeis contemplam os
reflexos produzidos pela Lei 11.638/07; b) O Passivo é demonstrado
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável,
dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço; 3. Empréstimo da Controladora: Os empréstimos em moeda
estrangeira da controladora EXEO Group Inc, foram transferidos
para a conta de Adiantamento para futuro Aumento de Capital e
será deliberado definitivamente sobre seu saldo em Assembleia de
Acionistas futura. 4. Provisões para Contingências - Passivo não
Exigível: A Sociedade vem questionando judicialmente, alguns
valores, recuperando parte dos créditos questionados e oferecendo a

tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
sobre as variações reconhecidas. 5 - Prejuízo/Lucro Líquido do
Exercício: (a) O prejuízo apurado no exercício de 2021 e 2020 é em
razão da manutenção das atividades; 6. Capital Social: O Capital
Social é de R$ 52.550.000,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e
cinquenta mil reais), representado por 52.550.000 (cinquenta e dois
milhões e quinhentos e cinquenta mil) ações, no valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, sendo 48.850.000 (quarenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta mil) ordinárias, e 3.700.000 (três milhões e setecentos mil) preferenciais sem direito a voto.

Sumitomo Corporation do Brasil S.A.

C.N.P.J. (MF) nº 60.492.212/0001-65
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas., as Demonstrações Financeiras em
milhares de Reais (MR$), relativas ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2021. São Paulo (SP) março de 2022 - A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Ativo
2021
2020 Passivo
2021
2020
_______
_______
_______
_______
Circulante
Circulante
Contas a pagar
1.169
2.264
Caixa e equivalentes de caixa
290.852
177.880
Passivos de arrendamento
2.140
1.874
Contas a receber
14.003
10.941
Salários e férias a pagar
3.343
1.772
Impostos a recuperar
3.654
7.392
Outras contas a pagar
7.069
4.500
Outras contas a receber
4.062
8.085
_______
________
Dividendos a receber
296
4.500
Total do circulante
13.721
10.410
_______
________
_________
_________
Total do circulante
312.867
208.798 Não circulante
_________
_________
Passivos de arrendamento
6.096
4.783
Não circulante
Provisão para contingências
552
539
Imposto de renda e contribuição social
Outras contas a pagar
325
319
_______
________
diferido ativo
1.441
1.272
Total do não circulante
6.973
5.641
_______
________
Outras contas a receber
294
484
Investimentos
52.832
121.293 Patrimônio líquido
Capital social
235.031
235.031
Imobilizado
3.505
4.982
Reserva legal
9.627
8.113
Direito de uso de ativo
7.022
5.881
Reserva de lucros
111.894
83.124
Intangível
181
333
_________
_________
Outros resultados abrangentes
896 _________
724
_________
Total do não circulante
65.275
134.245
_________
_________
Total do patrimônio líquido
357.448 _________
326.992
_________
378.142
343.043
Total do ativo
378.142
343.043 Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Capital Reserva
Reserva Outros resultados Lucros (prejuízos)
social __________
legal ____________
de lucros ______________________
abrangentes ______________________
acumulados __________
Total
___________
Saldo em 01/01/2020
235.031
6.628
36.744
420
18.162 296.985
Resultado do exercício
29.703
29.703
Variação cambial sobre investimento no exterior
304
304
Transferência para reservas
1.485 ____________
46.380 ______________________- ______________________
(47.865) _____________________- __________
Saldo em 31/12/2020
235.031 __________
8.113 ____________
83.124 ______________________
724 ______________________- __________
326.992
___________
Resultado do exercício
30.284
30.284
Variação cambial sobre investimento no exterior
172
172
Transferência para reservas
1.514 ____________
28.770 ______________________- ______________________
(30.284) _____________________- __________
Saldo em 31/12/2021
235.031
9.627
111.894
896
- 357.448
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Demonstrações dos Resultados
em 31 de dezembro 2021 e 2020
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
2021 _________
2020
_________
2021 __________
2020
__________
30.284 29.703
Receita operacional líquida
55.038
54.453 Lucro líquido do exercício
172 _________
304
Custo das vendas e serviços prestados
(19.948) __________
(18.001) Variação cambial sobre investimento no exterior _________
__________
30.456 30.007
Lucro bruto
35.090
36.452 Resultado abrangente total
Despesas administrativas e de vendas
(37.303) (36.667) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 1 - Contexto
Outras receitas
582
7.451 Operacional: A Sumitomo Corporation do Brasil S.A., com sede
Outras despesas
(556) __________
(6.004) em São Paulo (SP), tem como objeto social as atividades de co__________
mércio exterior, inclusive intermediações por conta própria ou
Resultado antes do resultado financeiro,
de terceiros e investimentos em outras empresas. 2 - Apresenresultado de equivalência patrimonial e
impostos
(2.187) __________
1.232 tação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Finan__________
Receitas financeiras
13.044
8.148 ceiras foram elaboradas conforme práticas contábeis adotadas
Despesas financeiras
(1.536) __________
(3.386) no Brasil. 3 - Resumo das principais práticas contábeis: a) Uso de
__________
Receita financeira líquida
11.508
4.762 estimativa e julgamentos são revisadas de maneira contínua e reResultado de equivalência patrimonial
24.893 __________
27.727 conhecidas no período que são revisadas. b) Receitas e Despesas:
__________
as Receitas são reconhecidas em linha com o CPC 47 e as Despesas
Resultado antes dos impostos
34.214
33.721
pelo regime de competência. c) Ativos e Passivos: Provisão para
Provisão IRPJ/CSLL
(4.099)
(1.189)
Perdas são constituídas em valores suficientes para cobertura de
IRPJ/CSLL Diferidos
169 __________
(2.829)
__________
eventuais perdas na realização; Créditos e Obrigações em moeda
Lucro líquido do período
30.284 __________
29.703 estrangeira são atualizadas à taxa de câmbio vigente na data
__________
__________
__________
DIRETORIA: NOBUHIRO YOSHIDA - Diretor Presidente - CPF: 244.378.498-33
MARI TAKEUCHI HASHIGUTI - CRC: 1SP 132982/O-1
ATSUSHI INAMURA - Diretor Financeiro - CPF: 242.954.498-90

AGRO REUNIDAS S.A.

CNPJ/MF Nº 28.539.255/0001-46 - Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de Abril de 2022, às 17h00min., em
ƐƵĂ ƐĞĚĞ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ǀĞŶŝĚĂ dŝƌĂĚĞŶƚĞƐ͕ ŶǑ ϴϱϴͲ ^>ϯ Ͳ ĞŶƚƌŽ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ Ă Įŵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵ
ƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) Exame, discussão e votação das Contas dos
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ďĂůĂŶĕŽĞĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϮϭ͕ĞĐƵũŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲĨŽƌĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂŽƐ
acionistas; b.) &ŝǆĂĕĆŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͖Em Sede de Extraordinária: a)ZĂƟĮĐĂƌ
Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚĂ ĂůĚĂŶ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ ŝƌĞůŝ͕ ĚĂ ĠĚƵůĂ ZƵƌĂů WŝŐŶŽƌĂơĐŝĂ Ͳ ZW Ͳ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ
ZΨϭ͘ϳϵϵ͘ϵϴϯ͕ϲϴ͕ďĞŵĐŽŵŽŽŽĨĞƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŵWĞŶŚŽƌĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽƐ
;ĂŶĂͲĚĞͲĂĕƵĐĂƌͿĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽŐƌĂƵĂĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŵ^ŝĐŽŽďŽĐƌĞĚŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĠĚŝƚŽĚĞ^ĞƌƚĆŽǌŝŶŚŽ͕
EW:ͬD&ϳϭ͘ϯϮϴ͘ϳϲϵͬϬϬϬϭͲϴϭ͖b)ƌĂƟĮĐĂƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉĂƌĂĂůĚĂŶŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂŝƌĞůŝƉĂƌĂĂ
ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟĂƐ ĮĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂǀĂů ŽƵ ĮĂŶĕĂ͕ ŐĂƌĂŶƟĂƐ ƌĞĂŝƐ ĚĞ ĐĞƐƐĆŽ ĮĚƵĐŝĄƌŝĂ ĚĞ
ơƚƵůŽƐĞĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ơƚƵůŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ƉĞŶŚŽƌŵĞƌĐĂŶƟůŽƵ
ƌƵƌĂů͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĞŚŝƉŽƚĞĐĂ͕ĚĞďĞŶƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉĂƌƚĞĚŽĂƟǀŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĂůĚĂŶ /ŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ŐƌşĐŽůĂƐ ^͕͘͘
EW: ŶǑ ϱϮ͘ϯϭϭ͘ϯϰϳͬϬϬϬϭͲϱϵ ŶĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ ũƵŶƚŽ ĂŽ ĂŶĐŽ KKD D ^ͬ͘ DĂƚĆŽͬ^W͕
ϭϮĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϮ͘Cleber Baldan - Presidente do Conselho de Administração.
(12,13,14)

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA/SP
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇAde BEM IMÓVEL e para intimação dos executados, SILVIO YOSHIAKI KANAMARU
e JULIA YOSHIAKI KANAMARU, da exequente COOPERATIVAAGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA e
demais interessados, expedido nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por
COOPERATIVA AGRÍCOLAMISTA DE ADAMANTINA e outros - Proc. nº 0003922-30.2005.8.26.0081
(726/2005). Dr. CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Adamantina, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro no artigo
882 e 887 do CPC e regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/2009 do TJSP, através do portal de Leilões
Eletrônicos, www.arremateleilao.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. José Ricardo Ferreira,
JUCESP n° 800, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça início dia 06/05/2022 às 14h00;
término dia 09/05/2022 às 14h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação,
ficando desde já designado a 2ª Praça início dia 09/05/2022 às 14h00; termino dia 31/05/2022 às 14h00
(art. 12, Prov 1625/09) caso não haja licitantes na 1ª Praça, seguirá à 2ª Praça não sendo aceito lance inferior
a 60% do valor de avaliação (Arts. 891 e 899, CPC e art. 13 do Prov. 1625/09), conforme condições de venda
constantes do presente edital. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): PARTE IDEALDE 1/20 (UM VINTEAVOS)
DO IMÓVEL OBJETO DAMATRÍCULA 99.480 DO 8° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE SÃO PAULO/SP:- “UM APARTAMENTO N° 174, LOCALIZADO NO 17° ANDAR DO
“EDIFÍCIO BRUNA”, SITUADO NA RUA PARACATU, N° 575, NO 42° SUBDISTRITO-JABAQUARA,
CONTENDO A ÁREA ÚTIL DE 75,417 METROS QUADRADOS E ÁREA COMUM DE 62,396 METROS
QUADRADOS, JÁ INCLUÍDA AÁREA DE GARAGEM DE 9,90 METROS QUADRADOS, PERFAZENDO
A ÁREA CONSTRUÍDA DE 137,813 METROS QUADRADOS, CORRESPONDENDO-LHE UMA FRAÇÃO
IDEAL DE 1,25% NO TERRENO CONDOMINIAL, CABENDO-LHE UMA VAGA NA GARAGEM
COLETIVA, EM LOCALINDETERMINADO, PARA ESTACIONAMENTO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO
DE PADRÃO PEQUENO/MÉDIO. O REFERIDO EDIFÍCIO ACHA-SE CONSTRUÍDO EM TERRENO
DESCRIT O E CARACTERIZADO NA MATRÍCULA N° 97.943 DO 8° CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO PAULO”, AVALIADO EM R$ 630.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS),
AVALIAÇÃO DA QUOTA PARTE (1/20) EM R$ 31.500,00 (TRINTA E UM MILE QUINHENTOS REAIS),
que será atualizado desde 05.10.2021, até a data da alienação judicial. DEPOSITARIO:SR. SILVIO YOSHIAKI
KANAMARU, CPF n° 004.147.958-06. ONUS: 1) AV. 11/M-99.480 – TRATA-SE DE AVERBAÇÃO PARA
CONSTAR A PENHORA SOBRE 25% DO IMÓVEL PERTENCENTE À EUNICE SAYURI NISHIMURA
ANZAI, ORIUNDA DOS AUTOS N° 1018663-15.2016.8.26.0003. 2) AV.12/M-99.480 – TRATA-SE DE
AVERBAÇÃO PARA CONSTAR A PENHORA SOBRE 1/20 (UM VINTE AVOS) DO IMÓVEL, TENDO
COMO CREDORA A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA. INTIMAÇÕES: Fica(m)
desde já devidamente intimado(s) o(s) Devedor(es) e todos os terceiros interessados, sendo: SILVIOYOSHIAKI
KANAMARU, CPF 004.147.958-06, JULIA YOSHIAKI KANAMARU, CPF 726.024.148-91, EDUARDO
YOSHIO ANZAI, CPF 199.373.628-06, EUNICE SAYURI NISHIMURA ANZAI, CPF 195.269.908-89,
YOSHIJI ANZAI, CPF 127.870.008-00, ANDREA RARUE YOKOO ANZAI, CPF 149.039.028-62, WILSON
KAZUHIROANZAI, CPF 117.065.938-13, ROSELI TIYOKO USSUI ANZAI, CPF 023.816.578-78, ROBERTO
YOSHITERU ANZAI, CPF 031.084.108-90, MARILENE MIKIKO IWAKURA ANZAI,CPF 051.137.35892, ALAOR SUNAO ANZAI, CPF 048.845.968-03, CRISTINA YOSHIE NAKAHARA ANZAI, CPF
158.826.048-85, PROCESSO N° 1018663-15.2016.8.26.0003 – 2ª VARA CÍVELDO FORO REGIONAL DE
SÃO PAULO/SP. CONDIÇÕES DE VENDA:A íntegra das condições de venda encontra-se publicado no
Portal de Leilões com acesso através do endereço eletrônico www.arremateleilao.com.br. Caso os
exequentes, executados, cônjuges e 3°s interessados não sejam encontrados, notificados ou cientificados,
por qualquer motivo, das datas de Leilão Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá
o presente Edital como notificação. Publicado e afixado na sede do Orgão, bem como no sítio eletrônico:
www.arremateleilao.com.br. Esclarecimentos: Diretamente na 2ª Vara Cível da Comarca deAdamantina/SP
ou através do e-mail arremateleilao@arremateleilao.com.br : telefones (18) 3351-3634 (18) 99656-3634
(VIVO) (11) 9455-4466 (TIM).Faça o seu cadastro e dê seu lance agora mesmo via internet. A íntegra do Edital
encontra-se publicado no Portal de Leilões conforme Art.887 § 2º do CPC com acesso através do endereço
eletrônico www.arremateleilao.com.br. Portal de Leilões Eletrônicos, www.arremateleilao.com.br Leiloeiro
Oficial Sr. José Ricardo Ferreira – Leiloeiro Oficial - Jucesp: 800

Diretoria
Tsukasa Arakawa - Liquidante - CPF 759.874.228-68
Contador
Ademir Leite Baptista
CRC TC 1SP133782/O-5 - CPF 036.092.638-06

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Atividades operacionais
2021 ________
2020
________
Lucro do período (antes dos impostos)
34.214 33.721
Ajustes:
Depreciação (Ativo Fixo)
1.534
1.634
Amortização (Intangível)
170
312
Investimento
182
182
Depreciação (Leasing)
2.596
2.626
Ganho de capital na venda de investimentos
21
Reversão de provisão para contingências
13 (6.379)
Resultado na venda de ativo fixo
7
154
Imposto de renda e contribuição social
(1.189)
Resultado de equivalência patrimonial
(24.893) ________
(27.727)
________
12.655
4.523
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) diminuição em contas a receber
(3.062) 2.153
(Aumento) diminuição dos impostos recuperáveis 4.303
180
(Aumento) diminuição em outros ativos
3.299 (3.858)
Aumento (diminuição) em contas a pagar
(1.095)
670
Aumento (diminuição) de impostos a pagar
601
(281)
Aumento (diminuição) em outros passivos
635
(463)
Atividades operacionais
Juros recebidos
7.169
4.228
Dividendos recebidos
6.053
221
Imposto de renda e contribuição social pagos
(565)
(365)
Variação cambial
172 ________
304
________
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
operacionais
30.165
7.312
Atividades de investimento
Compras de imóveis, plantas e equipamentos,
ativos intangíveis e direito de uso
(64)
(115)
Aquisição de ativos intangíveis
(18)
(10)
Venda de associadas
85.047 ________________
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
atividades de investimento
84.965
(125)
Atividades de financiamento
Pagamentos do principal de arrendamentos ________
(2.158) ________
(2.208)
Caixa líquido gerado (utilizado)
nas atividades de financiamento
(2.158) (2.208)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equival. 112.972
4.979
________ ________
Saldo de caixa e equival. no início do ano
177.880 172.901
Saldo de caixa e equival. no final do ano
290.852 177.880
do balanço; Investimentos: As participações em controladas são
ajustadas pelo método de equivalência patrimonial; Imobilizado:
Registrado pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações
acumuladas. Depreciações são calculadas pelo método linear
com utilização de taxas que levam em consideração o tempo de
vida útil-econômica dos bens; Intangível estão registrados em rubrica própria; Direito de Uso de Ativo é mensurado inicialmente
pelo custo e deduzido das depreciações acumuladas; Passivos de
arrendamento: Mensurado inicialmente pelo valor presente dos
pagamentos que não foram realizados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento. 4 - Capital Social: Totalmente Integralizado, é composto por 134.963.671 ações
ordinárias nominativas, não conversíveis e sem valor nominal,
sendo 34.896.503 ações de R$ 1,00 cada e 200.134.337 ações de
R$ 2,00 cada. Percentual de participação da Sumitomo Corporation
é de 91,37% e da Sumitomo Corporation of Americas de 8,63%.

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 20.080.672/0001-61 - NIRE 35.300.464.613
Ata de Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: Aos 25/10/2021, às 9hs, na sede social da Companhia, localizada em SP/SP,
na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jd. Pirituba, CEP 02984-035. 2. Composição da
Mesa: Presidente - Silvia Helena Saraiva Gomes; Secretário - Marcelo Nabih Sallum. 3. Convocação:
Dispensada a convocação, tendo em vista o que dispõe o §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. 4.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 5. Publicação Prévia de
Documentos: Em cumprimento ao artigo 133, §4º, da Lei 6.404/76, o relatório da administração, as
contas da Diretoria e as demonstrações Contábeis referentes ao exercício social do ano de 2020
foram devidamente publicadas no dia 21/09/2021, na pág. 5 do jornal “Diário Oficial” e pág. 7 do jornal
“O Dia”. 6. Ordem do Dia: I - (a) Aprovar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e as
contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020,
os quais foram previamente disponibilizados a todos os acionistas, permanecendo arquivados na
sede da Companhia; (b) Se aprovada a matéria anterior, aprovar a destinação de resultado positivo,
eventualmente auferido, com base nas demonstrações financeiras do exercício social findo em
31.12.2020; II. Ratificar/Convalidar devolução de AFAC; III. Ratificação da destinação dada ao resultado
auferido no exercício anterior; IV. Retificar/Convalidar a alteração do critério de Remuneração de todas
as séries das Debêntures; e (V) Ratificação da escolha de auditores independentes. 7. Deliberações:
Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de
todos os acionistas no prazo legal, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes
ocorrências: aprovados, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes matérias: I - (a) O Balanço
Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e as contas dos administradores da Companhia, relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2020, foram aprovados, por unanimidade e sem ressalvas; e
I - (b) A Sociedade apurou prejuízo líquido, no exercício social findo em 31/12/2020, no importe total
de R$ 10.002.657,17, cujo saldo restou alocado na conta “Prejuízos Acumulados”, que somado ao
saldo de prejuízo anterior, totaliza o montante de R$ 57.257.695,97; II - A Sociedade não autorizou
novo aumento de capital e, consequentemente, deliberou pela devolução de todo o saldo registrado
na conta de AFAC dos valores recebidos a título de Adiantamento para futuro aumento de capital,
ficando ratificadas as devoluções; (III) - Ratificada a destinação dada ao resultado líquido apurado
pela sociedade no exercício social findo em 31.12.2019, da seguinte forma: A Sociedade apurou
prejuízo líquido, no exercício social findo em 31/12/2019, no importe total de R$ 4.978.698,00, cujo
saldo restou alocado na conta “Prejuízos Acumulados”, que somado ao saldo de prejuízo anterior,
totaliza o montante de R$ 47.255.038,80; (IV) A Sociedade decidiu alterar o critério de remuneração
de debêntures, estabelecida na Assembleia Geral Extraordinária, celebrada em 25/01/2021, onde fora
aprovada que os vencimentos das segundas séries, em diante, se daria sempre após 05 anos de sua
emissão, termo inicial do pagamento de sua Remuneração, sendo que o correto seria sempre a data
da integralização, de forma que os itens G) e L) com redação original “G) Prazo e Data de Vencimento:
O prazo de duração (a) das Debêntures será determinado por série. A Primeira Série das Debêntures
terá seu vencimento na data de 22/02/2026. As demais séries terão seu vencimento 05 anos após a
data de sua emissão. Os prazos de vencimentos poderão ser prorrogados, concordando, neste caso,
os debenturistas com a prorrogação da remuneração disposta no item L até a data do resgaste da
debênture; L) Remuneração: As Debêntures farão jus à seguinte remuneração por juros, a partir da
Data de Emissão da Série correspondente à Debenture, correspondente ao acréscimo de 2% ao ano
(base 360 dias).”, após aprovação fica retificada e convalidada nos seguintes termos: G) Prazo e
Data de Vencimento: O prazo de duração (a) das Debêntures será determinado por série. A Primeira
Série das Debêntures terá seu vencimento na data de 22/02/2026. As demais séries terão seu
vencimento 05 anos após a data de sua integralização. Os prazos de vencimentos poderão ser
prorrogados, concordando, neste caso, os debenturistas com a prorrogação da remuneração disposta
no item L até a data do resgaste da debênture; L) Remuneração: As Debêntures farão jus à seguinte
remuneração por juros, a partir da Data da integralização da Série correspondente à Debênture,
correspondente ao acréscimo de 2% ao ano (base 360 dias); e (V) Ratificada a escolha da Grant
Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. 8. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve
manifestação dos presentes, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes
assinada. São Paulo, 25/10/2021. Mesa: Silvia Helena Saraiva Gomes - Presidente; Marcelo Nabih
Sallum - Secretário. Acionistas: Nossa Senhora do Ó Participações S.A. - Luiz Augusto Saraiva /
Luiz Antonio de Paulo Marques; TJLP Participações Ltda. - José Luiz Luongo Sanchez / Antonio
Tadeu Jallad; Itaquareia - Indústria Extrativa de Minérios Ltda. - Antero Saraiva Junior / Agostinho
Luiz de Faria; Lumine Cantareira Participações SPE Ltda. - Marcelo Nabih Sallum; In Consult
Consultoria e Gestão de Negócios Ltda. - Paulo Carlos Trevisani de Siqueira. JUCESP - 170.387/22-7
em 01/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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QUARTA-FEIRA,13 DE ABRIL DE 2022
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFPCESP
CNPJ 62.655.386/0001-27
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
A presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo
– AFPCESP, no uso atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca
os Senhores Associados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, no
dia 27/04/2022, na sede social na Avenida Liberdade, 788/794, bairro Liberdade, São
Paulo/SP, as 18h30m, em primeira (1ª)convocação, com no mínimo da metade mais
um dos associados com direito a voto e, em segunda (2ª) convocação, as 19h00m
com qualquer número de associados com direito a voto, para discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar Ação coletiva referente Desconto da Previdência
de Aposentados e Pensionistas; 2) Ação do PIS-PASEP “Fica expressamente autorizado
pela Assembleia o ajuizamento de ação coletiva que represente os interesses dos
associados da AFPCESP, para o fim específico de ajuizamento de ação que verse a
indenização do fundo PASEP, dentre outras que proporcionem a correção dos
vencimentos dos associados, bem como ratifica a autorização para o ajuizamento de
ação que verse sobre o aumento da contribuição previdenciária”. Não serão discutidos
assuntos ou temas não constantes da ordem do dia, Lucy Lima Santos – Presidente,
12 de março de 2022.

32ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042896-20.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juíz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso
Calasso Costa, na forma da Lei etc... FAZ SABER a(o) ANTONIO LUCIANO JUNIOR, CPF
719.769.658-53, que nos autos da Ação de Procedimento Comum, em fase de Cumprimento de
Sentença requerida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO ² CABESP, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, pague o valor de R$ 30.105,14 (setembro/21) devidamente
atualizado sob pena de incidência de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% sobre o
total. Transcorrido o referido prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação,
prazos estes a fluir os 20 supra. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110585-69.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) IN CHI HSIEH, RG 25.994.294-7, CPF 205.352.208-98, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Schaffa e Ayres Colferai Sociedade de Advogados, alegando em síntese na inicial que
o Exequentecelebrou Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia com o Executado, em que este
assumia o compromisso de pagar 12 (doze) parcelas mensais, cada uma no valor correspondente ao salário mínimo
vigente, portanto, em 2017 no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e, em 2018, no valor de R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais). Todavia, foram apenas adimplidas as 02 (duas) primeiras parcelas do
contrato, referentes aos meses de junho e julho de 2017. 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 03 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito no devidamente corrigido até
a data do efetivo pagamento, bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre
o valor do débito, já reduzidos pela metade (art. 827, §1º, do CPC) ou embargar a execução no prazo quinze (15)
dias, contados na forma do art. 231, do CPC. Não sendo embargada 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 25 de março de 2022.
K-13/04

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1023061-27.2015.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bruno de Bessa Moura, CPF
075.765.204-26, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, modelo Corsa (HB) (FB) Joy, cinza, ano 2008,
placa EET5178, chassi 9BGXL68609C141998, apreendido em 24.02.2016, haja vista o inadimplemento do
contrato de financiamento nº 30410-532360823. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1127092-08.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acácio de
Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Maria Conceição Maia Ferreira Cruz, RG 19.592.933,
CPF 142.773.458-59, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 14.321,14 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2022.
13 e 14.04
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0054816-30.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) VANESKA DA SILVA SANTOS, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte
de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN SIRO, alegando em síntese: foi deferida sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 56.156,00, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de
ªDIAS ªAªmUIRªªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªSOBªPENAªDEªMULTAªEª(ONORÈRIOSªDEªªªARTª eª )6 ªDOª.#0# ªPODENDOªOFERECERª
IMPUGNAÎÍOªNOªªPRAZOªDEªªDIASª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
$ADOªEªPASSADOªNESTAªªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãÃO DE Ernestina Santoro de Castro, REQUERIDO
POR Claudia de Castro Puggina e outro - PROCESSO Nº 1002496-44.2021.8.26.00083. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2º Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional Ill - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 20/10/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de
ERNESTINA SANTORO DE CASTRO, CPF 29978709843, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil
e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Claudia de Castro Puggina, Mauro Santoro de Castro, Ernestina Santoro
de Castro, Bruna de Castro Puggina, Bruna de Castro Puggina e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O presente edital será publicado por
TRÐSªVEZES ªCOMªINTERVALOªDEªDEZªDIAS ªEªAlXADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULOªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª

Processo 1003288-42.2014.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003288-42.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GISELE GONÇALVES
ESTRELLA CRUZ, 101.299.768-57, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, foi bloqueado de sua conta, através do sistema Sisbajud , a quantia de R$ 1.375,99. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o
EDITALªPARAªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªOªPRAZOªSUPRA ªEMªQUERENDO ªAPRESENTARªMANIFESTAÎÍOªNOSªTERMOSªDOªARTª ªeª ª)ªEª))ªDOª#0#ª3ERÈªOª
PRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªSETEMBROªDEª
2021. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
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21ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015834-44.2017.8.26.0100. O (A) MM. Juiz(a) de
Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO CHITTONI, CPF 371.765.790-91, RG 39.295.747-4, que nos autos do procedimento
Comum Cível, em fase de Cumprimento de Sentença, requerido por CONDOMÍNO EDIFÍCIO GUILIM HOUSE, procedeuse ao bloqueio da quantia de R$ 9.268,84 (fls. 50/52 e 268/270). Estando o réu em lugar ignorado, expede-se EDITAL para
INTIMAÇÃO do bloqueio, podendo, no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 supra, apresentar manifestação, nos termos do
art. 854, § 3º, do CPC, ficando ciente de que não será novamente intimada quando da conversão da indisponibilidade em
penhora, uma vez que já tem conhecimento da constrição, expedindo-se, ato contínuo, mandado de levantamento em
favor da credora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2021.

NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ nº 62.169.875/0001-79
NIRE nº 35.300.032.527

PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE FORMA RESUMIDA
Com a evolução tecnológica e consequente migração dos conteúdos impressos para a forma digital, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, emitiu o Parecer de Orientação nº 39, de 20 de dezembro de 2021, que define os requisitos de publicação a serem observados nas Demonstrações Financeiras Resumidas, de acordo com as alterações
no artigo nº 289, I e II, da lei nº 6.404/76, introduzidas pela lei nº 13.818/2019, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022. Com isto, a Companhia optou por divulgar a versão impressa de suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de forma resumida, com as seguintes
observações: a) As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na
forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável; b) As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal/

https://nubank.com.br/relatorios-financeiros

https://www.gov.br/cvm/pt-br

https://www.b3.com.br/pt_br

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021
A Nu Invest Corretora de Valores S.A. (“Corretora” ou “Nu Invest”) apresenta as suas Demonstrações Financeiras Individuais relativas ao semestre e exercício findos em 31
de dezembro de 2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(“BACEN”). Demos continuidade a mais um ano bastante desafiador dadas as incertezas geradas pela pandemia de COVID-19 e suas variantes, que continuam a atingir as
vidas e economias pelo mundo inteiro. Mantivemos, contudo, nosso foco no desenvolvimento de tecnologias e inovações voltadas à distribuição de produtos financeiros
a clientes pessoa física, o que tem consolidado a posição da Nu Invest como a maior corretora independente do Brasil e nos levou a atingir marcas importantes neste período. Encerramos o exercício com crescimento no total de ativos de 16,2% e no patrimônio líquido de 381,7%. Podemos destacar também o crescimento das receitas de
16,2% quando comparadas ao exercício anterior. Durante o exercício mantivemos relevantes investimentos em Marketing para fomentar e difundir a educação financeira
às pessoas físicas, divulgação da marca da empresa e captura de clientes, sendo que estes investimentos estão atingindo a maturidade conforme alcançamos uma base
cada vez maior de seguidores que ajuda a difundir ainda mais essas iniciativas, assim planejamos manter estes patamares de investimento nos próximos anos. Também
tivemos a consolidação dos novos times, passando de 410 funcionários em dez/20 e chegamos a 560 funcionários ao final deste exercício, sendo que sua grande maioria
em Squads focados em gerar produtos inovadores e utilização de tecnologias de ponta nas plataformas. Em 1 de Junho de 2021, passamos a fazer parte do conglomerado

Nubank com todas as aprovações dos órgãos reguladores CADE e BACEN, com isso ganhamos mais força e continuaremos acelerando rapidamente a missão de democratização do acesso a serviços financeiros no país em conjunto com o maior banco digital da América Latina, trazendo muito mais autonomia para as pessoas realizarem
seus investimentos e a disponibilização de novos produtos. Em 31 de dezembro de 2021, com o objetivo de simplificar a árvore societária do Grupo Nu, foi realizado o
evento de incorporação da Nu Participações Financeiras S.A (“Nu Participações”) pela Corretora. O acervo líquido transferido pela Nu Participações à Nu Invest nesta data
foi de R$568. Não houveram passivos e contingências não contabilizados a serem assumidos mediante a incorporação. Em relação à destinação do lucro líquido apurado
em cada balanço, o estatuto social da Corretora estabelece que deverão ser destinados 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento)
do capital social, e pelo menos 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, estipulado de acordo com o artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, para pagamento do
dividendo mínimo obrigatório aos acionistas. O saldo deverá ter a destinação deliberada pela Assembleia Geral, observadas as disposições legais. Ao final do exercício de
2021, o Grupo Nu abriu capital na bolsa de Nova Iorque, possibilitando aumento dos seus investimentos, impulsão de suas atividades e alavancagem de seus resultados,
respeitando e priorizando sempre os seus clientes. Agradecemos o apoio e a participação dos senhores acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e aos demais
participantes do mercado financeiro pelos resultados até então alcançados e por aqueles que virão.
São Paulo, 31 de março de 2022

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais)

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo

31/12/2021

Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Instrumentos financeiros
Operações de crédito
Títulos e valores mobiliários
Outros créditos
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
Impostos diferidos
Imobilizado de uso
Intangível
Depreciações e amortizações
Total do Ativo
Passivo

100.589
1.894
98.695
1.186.265
–
1.186.265
37.253
(910)
78.459
16.399
9.607
(10.845)
1.416.817
31/12/2021

Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações por operações compromissadas
Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Diversos
Provisões
Sociais e estatutárias
Contingências cíveis e fiscais
Impostos diferidos
Total do Passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Outros resultados abrangentes
Lucros (prejuízos) acumulados
Total do Passivo e Patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

12
9.293
1.100.121
9.139
1.050.617
40.365
37.890
37.547
343
67
1.147.383
269.434
357.847
29.078
(63)
(117.428)
1.416.817

31/12/2020
(Reapresentado)
343.947
360
343.587
815.628
758
814.870
20.688
(557)
28.175
15.540
4.273
(8.667)
1.219.027
31/12/2020
(Reapresentado)
2.533
–
1.147.005
8.150
1.119.346
19.509
13.553
13.322
231
–
1.163.091
55.936
87.361
–
(3.188)
(28.237)
1.219.027

Reservas de lucros
Outros resultados
Capital social Reserva de capital Reserva Legal Reservas Especiais de Lucros
abrangentes
47.167
116
1.898
2.818
30
Saldo em 31/12/2019
Aumento de capital
40.194
(116)
–
–
–
Ajustes de avaliação patrimonial - marcação a mercado
–
–
–
–
(3.218)
Prejuízo do exercício
–
–
(1.898)
(2.818)
–
87.361
–
–
–
(3.188)
Saldo em 31/12/2020
Mutações no período
40.194
(116)
(1.898)
(2.818)
(3.218)
87.361
–
–
–
(3.188)
Saldo em 31/12/2020
Aumento de capital
270.486
–
–
–
–
Outorgas de plano de ações
–
29.078
–
–
–
Ajustes de avaliação patrimonial - marcação a mercado
–
–
–
–
3.125
Resultado do exercício
–
–
–
–
–
357.847
29.078
–
–
(63)
Saldo em 31/12/2021
Mutações no período
270.486
29.078
–
–
3.125
137.240
3.451
–
–
(1)
Saldo em 30/06/2021
Aumento de capital
220.607
–
–
–
–
Outorgas de plano de ações
–
25.627
–
–
–
Ajustes de avaliação patrimonial - marcação a mercado
–
–
–
–
(62)
Resultado do semestre
–
–
–
–
–
357.847
29.078
–
–
(63)
Saldo em 31/12/2021
Mutações no período
220.607
25.627
–
–
(62)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Lucros (prejuízos)
acumulados
–
–
–
(28.237)
(28.237)
(28.237)
(28.237)
–
–
–
(89.191)
(117.428)
(89.191)
(61.955)
–
–
–
(55.473)
(117.428)
(55.473)

Total do
Patrimônio líquido
52.029
40.078
(3.218)
(32.953)
55.936
3.907
55.936
270.486
29.078
3.125
(89.191)
269.434
213.498
78.735
220.607
25.627
(62)
(55.473)
269.434
190.699

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
2º Semestre
Exercício
Exercício
(55.473)
(89.191)
(32.953)
Resultado líquido
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(32.953)
Outros resultados abrangentes
Resultado líquido do exercício
(55.473)
(89.191)
Ajustes ao resultado líquido:
Itens que podem ser subsequentemente
1.818
Depreciação/amortização
1.106
2.178
reclassificados para o resultado:
Baixa de imobilizado de uso
–
–
1.797
Resultado de avaliação a valor justo
(57)
3.130
(3.218) Provisão para perdas esperadas
de títulos disponíveis para venda
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
294
Variação de valor justo
(103)
5.218
(5.362) associadas ao risco de crédito bruta
153
353
(30.651)
(52.300)
(21.550)
Imposto diferido
46
(2.088)
2.144 Resultado com tributos diferidos
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(5)
(5)
– Despesas de provisões para participações no resultado
7.357
12.553
7.265
Hedge de Fluxo de Caixa
(Em milhares de Reais)
(102)
113
222
Parcela efetiva das mudanças no valor justo
(9)
(9)
– Despesas de provisões legais
25
39
667
Imposto diferido
4
4
– Variação de valor justo de títulos e valores mobiliários
31/12/2021
31/12/2020
(62)
3.125
(3.218) Plano de ações
25.627
29.078
4.716
Total de Outros resultados abrangentes
2º Semestre
Exercício
Exercício
(55.535)
(86.066)
(36.171) Resultado ajustado
(51.958)
(97.177)
(37.946)
(Reapresentado) Resultado abrangente líquido
(Aumento)/redução líquido de ativos operacionais:
Receitas da intermediação financeira
92.106
183.695
158.122 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
(143.559)
Instrumentos financeiros
(204.289)
(368.309)
Resultado de títulos e valores mobiliários
64.833
107.619
90.167
292
758
(3.846)
Receita de tarifas e similares
27.206
75.863
67.592 Carteira Própria; Agrupamento das rubricas de “Depreciação acumulada” e “Amortização acumulada” para “De- Operações de crédito
(4.223)
(16.443)
(4.164)
Receita de operações de crédito
55
192
269 preciações e amortizações”;No passivo, abertura da rubrica de “Diversas” para “Outras Obrigações - Diversos” Outros créditos
Negociação e intermediação de valores
(998)
(122)
214
Variação cambial
12
21
94 e “Sociais e estatutárias”.
Impostos diferidos
(108)
2.016
(2.063)
31/12/2020 Reclassificações
31/12/2020
(5.669)
(12.696)
(31.696) Demonstração do resultado
Despesas da intermediação financeira
Aumento/(redução) líquido de passivos operacionais:
(Originalmente
Despesa com serviços do sistema financeiro
(5.667)
(12.694)
(31.696)
(Reapresentado) Outras obrigações
17.849
31.454
40.355
apresentado)
Resultado de negociação de derivativos
(2)
(2)
–
(102.961)
(68.729)
434.251
Receitas da intermediação financeira
90.436
67.687
158.123 Negociação e intermediação de valores
Resultado de intermediação financeira
(332.791)
(507.651)
260.736
Operações de crédito
269
–
269 Fluxo de caixa gerado/(aplicado) nas atividades operacionais
86.437
170.999
126.427
antes da provisão para perdas esperadas
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Resultado de operações
Provisão para perdas esperadas
(8.802)
(450)
(859)
associadas ao risco de crédito
(153)
(353)
(294)
com títulos e valores mobiliários
90.168
–
90.168 Adições de imobilizado de uso
(5.334)
(5.334)
–
86.284
170.646
126.133
Resultado de intermediação financeira
Receita de tarifas e similares
–
67.592
67.592 Adições de intangível
(172.408)
(312.137)
(178.838)
Outras receitas/despesas operacionais
Variação cambial
–
94
94 Fluxo de caixa gerado/(aplicado)
(5.784)
(6.193)
(8.802)
Despesas de infraestrutura e processamento de dados
(15.456)
(17.202)
(1.122) Despesas da intermediação financeira
–
–
(31.696) nas atividades de investimento
Despesas de pessoal
(107.283)
(166.517)
(93.989)
Despesa com serviços do sistema financeiro
–
(31.696)
(31.696) Fluxo de caixa de atividades de financiamento
35.362
Aumento de capital
220.607
270.486
Despesas tributárias
(7.362)
(14.167)
(11.657) Resultado de intermediação financeira
Outras despesas administrativas
(49.118)
(121.848)
(87.661) antes da provisão para perdas esperadas
90.436
35.991
126.427 Fluxo de caixa gerado/(aplicado)
220.607
270.468
35.362
Outras receitas operacionais
9.505
11.186
17.350 Provisões para perdas associadas ao risco de crédito
(294)
–
(294) nas atividades de financiamento
Outras despesas operacionais
(2.694)
(3.589)
(1.759) Resultado bruto da intermediação financeira
90.142
35.991
126.133 Caixa e equivalentes de caixa
56.651
218.557
343.947
(86.124)
(141.491)
(52.706) Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes de tributos e participações
(135.583)
(43.256)
(178.839) Caixa e equivalentes de caixa no início do período
100.589
100.589
343.947
Resultado não operacional
–
–
(1.797)
Receitas de prestação de serviços
66.662
(66.662)
– Caixa e equivalentes de caixa no final do período
(117.968)
(243.358)
287.296
30.651
52.300
21.550
Tributos
Despesas de infraestrutura e processamento de dados
–
(1.122)
(1.122) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
30.651
52.300
21.550
Imposto diferido
Outras despesas administrativas
(119.801)
32.140
(87.661) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
(55.473)
(89.191)
(32.953)
Resultado líquido
Despesas de pessoal
(87.468)
(6.521)
(93.989)
Despesas tributárias
(11.658)
–
(11.658) Demonstração dos fluxos de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
31/12/2020 Reclassificações
31/12/2020
Outras receitas operacionais
18.375
(1.025)
17.350
(Originalmente
(Reapresentado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Outras despesas operacionais
(1.694)
(65)
(1.759)
apresentado)
Despesas de provisões - Processo cível
(222)
222
– Das atividades de investimento
–
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Resultado
operacional
(8.802)
(45.663)
(7.043)
(52.706)
Adições
de
imobilizado
de
uso
(8.802)
–
(Em milhares de Reais)
1.797
(1.797)
–
Resultado não operacional
(1.797)
–
(1.797) Baixa de imobilizado de uso
1. BASE DE PREPARAÇÃO
Imposto de renda e contribuição social
21.550
–
21.550 Caixa gerado (aplicado) nas
Reapresentação do Balanço patrimonial e da Demonstração do resultado: A Resolução nº 4.818 do CMN
(7.005)
(1.797)
(8.802)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
21.550
–
21.550 atividades de investimento
de 29 de maio de 2020, que revogou a Resolução no 4.720 do CMN de 13 de maio de 2019, e a Resolução nº Provisões de participações estatutárias no lucro
–
(7.043)
7.043
– Das atividades de financiamento
2 do BACEN de 12 de agosto de 2020, estabelecem critérios gerais para elaboração e divulgação de demons- Prejuízo do semestre/exercício
35.362
35.362
–
(32.953)
–
(32.953) Aumento de Capital
trações financeiras a serem aplicados prospectivamente a partir de 1 de janeiro de 2021 que alteraram de As “Receitas de prestação de serviços” foram reclassificadas para a linha de “Receita de tarifas e similares”, con- Ajustes a valor de mercado –
(2.877)
2.877
forma relevante a apresentação das demonstrações financeiras. Dessa forma, os saldos referentes ao exercício forme avaliação da Corretora perante a natureza destas operações;Transferência das despesas com serviços do títulos disponíveis para venda
4.716
(4.716)
–
findo em 31 de dezembro de 2020 apresentados nesta demonstração financeira para fins comparativos, estão sistema financeiro da linha de “Outras despesas administrativas” como redutora do resultado da intermediação Reservas de lucro
sendo reapresentados. Não houve alteração no saldo total do ativo, patrimônio líquido e resultado líquido do financeira.As “Provisões de participações estatutárias no lucro” foram reclassificadas para a linha de “Despesas Caixa gerado (aplicado) nas
37.201
(1.839)
35.362
atividades de financiamento
exercício reapresentado.
de pessoal”.
Caixa e equivalentes de caixa
–
Balanço Patrimonial
Demonstração dos fluxos de caixa
31/12/2020 Reclassificações
31/12/2020
56.651
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
56.651
–
Ativo
31/12/2020 Reclassificações
31/12/2020
(Originalmente
(Reapresentado) Caixa e equivalentes de caixa no final do período
343.947
–
343.947
(Originalmente
apresentado)
(Reapresentado)
apresentado)
Aumento/(redução) líquido
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
343.947
–
343.947 Prejuízos do semestre/exercício
287.296
–
287.296
(32.953)
–
(32.953) de caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades
343.947
(343.587)
360
As reservas de lucro e ajustes a valor de mercado foram reclassificadas das atividades de financiamento para
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
Aplicações interfinanceiras de liquidez
–
343.587
343.587
planos de ações e instrumentos financeiros, respectivamente;Baixa de imobilizado de uso foi reclassificado
–
Instrumentos financeiros
815.628
–
815.628 gerado pelas atividades operacionais
1.818
–
1.818 das atividades de investimento para os ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades
Operações de crédito
758
–
758 Depreciação e amortização
–
1.797
1.797 operacionais. Os demais ajustes são decorrentes dos ajustes efetuados no Balanço Patrimonial e na DemonsTítulos e valores mobiliários
–
814.870
814.870 Baixa de imobilizado de uso
294
–
294 tração do Resultado.
Carteira própria - para negociação
2.265
(2.265)
– Provisões para perdas associadas ao risco de crédito
–
7.265
7.265 2. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Carteira própria - disponíveis para venda
757.057
(757.057)
– Despesas de provisões legais
7.043
(7.043)
– Capital Social: Em 14 de abril de 2020 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o aumento de capital
Vinculados ao Banco Central
40.397
(40.397)
– Provisão para participação nos resultados
Vinculados a prestação de garantia
15.151
(15.151)
– Provisão para processo cível
222
(222)
– social no valor de R$40.000, com a emissão de 379.778 ações, divididas igualmente entre ordinárias e prefeOutros créditos
20.688
–
20.688 Resultado com tributos diferidos
(21.550)
–
(21.550) renciais. O referido aumento foi aprovado pelo BACEN em 12 de janeiro de 2021 através do ofício 1.483/2021.
(Provisões para perdas associadas ao risco de crédito)
(557)
–
(557) Ajustes a valor de mercado - títulos para negociação
667
–
667 Na AGE realizada em 03 de setembro de 2020, foi aprovado o aumento de capital social no valor de R$194,
Ativos fiscais correntes e diferidos
28.175
–
28.175 Plano de ações
–
4.716
4.716 através da subscrição de 54.456 ações, divididas igualmente entre ordinárias e preferenciais. O referido auImobilizado de uso
15.540
–
15.540 Resultado ajustado
(44.459)
6.513
(37.946) mento foi aprovado pelo BACEN em 12 de janeiro de 2021 através do ofício 1.483/2021. Na AGE realizada em
(-) Depreciação acumulada
(4.540)
4.540
– (Aumento)/redução líquido de ativos operacionais:
–
26 de maio de 2021, foi aprovado a conversão de 570.290 ações preferenciais em ordinárias, além da emissão
Intangível
4.273
–
4.273
Instrumentos financeiros
(140.682)
(2.877)
(143.559) de 1.140.580 ações preferenciais referentes aos exercícios dos planos de opções detalhados na nota explica(-) Amortização acumulada
(4.127)
4.127
–
(278)
(3.568)
(3.846) tiva 18, resultando na capitalização de R$49.879. Na AGE realizada em 12 de agosto de 2021, foi aprovado
Depreciações e amortizações
–
(8.667)
(8.667) Operações de crédito
(6.227)
2.063
(4.164) aumento de capital no valor de R$40.000 através da emissão de 7.873.935 ações ordinárias. O ato foi aprovado
1.219.027
–
1.219.027 Outros créditos
Total do Ativo
Negociação e intermediação de valores ativo
214
–
214 pelo Bacen e publicado no DOU no dia 9 de setembro de 2021. Na AGE realizada em 1º de novembro de 2021,
Passivo
31/12/2020 Reclassificações
31/12/2020
Ativos fiscais correntes
–
(2.063)
(2.063) foi aprovado aumento de capital no valor de R$180.000 através da emissão de 39.523.776 ações ordinárias. O
(Originalmente
(3.568)
3.568
– ato foi aprovado pelo Bacen em 8 de dezembro de 2021, formalizado no ofício 30404/2021. Na AGE realizada
(Reapresentado) Despesas antecipadas
apresentado)
Aumento/(redução) líquido de passivos operacionais:
–
em 31 de dezembro de 2021, foi aprovada a incorporação reversa da Nu Participações Financeiras pela CorreInstrumentos financeiros derivativos
2.533
–
2.533 Outras obrigações
17.849
–
17.849 tora. Esse evento foi realizado com o objetivo de simplificar a árvore societária do Grupo Nu. O acervo líquido
Outras obrigações
1.127.496
–
1.147.005 Negociação e intermediação de valores passivo
434.251
–
434.251 transferido pela Nu Participações Financeiras à Nu Invest nesta data foi de R$568. Não houveram passivos
Fiscais e previdenciárias
8.150
–
8.150 Caixa líquido proveniente
e contingências não contabilizados a serem assumidos mediante a incorporação. Esse evento causou um
Negociação e intermediação de valores
1.119.346
–
1.119.346 das atividades operacionais
257.100
3.636
260.736 aumento no capital social no valor líquido de R$607.
Diversos
–
19.509
19.509
Provisões
33.062
–
13.553
DIRETORIA
Diversas
25.611
(25.611)
–
Sociais e estatutárias
7.220
6.102
13.322
231
–
231
Contingências cíveis e fiscais
1.163.091
–
1.163.091
Total do Passivo
A apresentação dos ativos e passivos é realizada exclusivamente por ordem de liquidez e exigibilidade. A aberAlberto Ferreira Delgado
tura de segregação de curto e longo prazo está sendo divulgada nas respectivas notas explicativas. Houve ainda
Alessandro da Costa Prado (*)
a adoção de nova nomenclatura e agrupamento de itens patrimoniais, tais como: Abertura da rubrica “Caixa
e equivalentes de caixa” para “Disponibilidades” e “Aplicações interfinanceiras de liquidez”; Instrumentos financeiros: agrupamento na rubrica de Títulos e Valores Mobiliários, os instrumentos financeiros Vinculados e (*) Diretor responsável pela contabilidade
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Ministério lança campanha para
prevenção de acidentes no trabalho
AMBIENTAL
O Banco do Brasil anunciou a emissão de sua primeira Cédula de Produto Rural voltada à preservação, solução financeira que
oferece ao produtor crédito e recursos para apoiar e fomentar o
cuidado que ele dedica à sustentabilidade no campo. O lançamento teve a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro,
e dos ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Marcos Montes; da Economia, Paulo Guedes; do Meio Ambiente,
Joaquim Leite; e da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
SAFRA 2022/23
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou
a sétima estimativa da safra de grãos 2021/22. Os números indicam que a produção de grãos no país poderá atingir um total de
269,3 milhões de toneladas, o que representa 5,4% ou 13,8 milhões de toneladas superior à obtida na safra anterior. Para o diretor de Comercialização e Abastecimento do Ministério da
Agricultura, Sílvio Farnese, os números são favoráveis, mesmo
com a situação atual de preocupação com o cenário internacional e com as situações climáticas observadas no ano passado.
ABRIL VERDE E AMARELO
O Governo Federal iniciou uma força-tarefa para garantir a
titulação de terras a um grande número de famílias assentadas no
país. Na campanha denominada Abril Verde e Amarelo, serão feitas entregas de títulos de propriedade rural, definitivos e provisórios, em diversos estados a partir deste mês. A expectativa é
entregar pelo menos 50 mil títulos em abril.
DIDÁTICA
Apeste suína africana é uma doença contagiosa que devastou
rebanhos na China, em outros países asiáticos e na União Europeia. Não tem cura nem tratamento e, quando diagnosticada, exige o sacrifício de todos os animais contaminados. A chamada
PSA ainda não chegou ao Brasil nessa onda mais recente, mas
casos foram confirmados no ano passado na República Dominicana e no Haiti. Agora, o Mapa, acaba de publicar um material de
caráter preventivo: o livro “Diálogos para a prevenção da peste
suína africana”.
PÊMIO MULHERES PODEROSAS
O secretário interino da pasta de Agricultura, Francisco Matturro, entregou o prêmio Mulheres Poderosas do Agro 2021, da
Forbes, à pecuarista Letícia Jacintho, na sede da Secretaria de
Agricultura, em São Paulo. O encontro rendeu uma conversa acerca das iniciativas recentes da Secretaria para o apoio aos produtores rurais do estado e do trabalho da premiada na conscientização da sociedade da importância do agro. Letícia Jacintho atua
na área da educação com enfoque no agro.
DECRETO
O secretário interino de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Matturro, participou da assinatura
do decreto de regulamentação da venda de carne moída fracionada no estado de São Paulo. O ato foi realizado, no Palácio dos
Bandeirantes pelo governador, Rodrigo Garcia. A Secretaria de
Agricultura e Abastecimento teve uma importante contribuição
para o decreto, o CIPOA (Centro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal) da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, trabalhou nos procedimentos técnicos.
EQUIPAMENTOS
O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, Francisco Matturro, participou, da primeira edição do programa Governo na Área, realizada no município de Franca. Ao lado
do governador Rodrigo Garcia, da primeira-dama e presidente do
Fundo Social, Luciana Garcia, do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, e dos demais secretários do estado, o evento marcou uma
nova fase, em que o gabinete do governador se desloca ao interior,
prestando contas de suas ações e ouvindo as demandas da região.
ENCONTRO ESTADUAL DE AGRONEGÓCIOS
Realizado, em Bauru (SP), o Encontro Estadual de Agronegócios teve o objetivo de apresentar o balanço de 2021 e o planejamento das ações previstas para este ano. Com o tema “Agrosempre – uma nova atuação no agronegócio”, o evento foi promovido pelo Sistema FAESP/SENAR-SP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) e pelo Sebrae-SP.
NOTA DE REPÚDIO
O sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (FAESP/SENAR/SP) repudia a atitude desrespeitosa de um professor em sala
de aula numa escola particular de São Paulo, que repreendeu um
aluno que defendeu o setor de agronegócio no Brasil, durante a fala
da palestrante Sônia Guajajara. (Com informações de assessorias)
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai
e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor agropecuário, e agora tem esta coluna semanal de noticias da agropecuária em geral. Também é o autor do quadrinho semanal AgroCartoon,
publicado
no
site: www.agroc a r t o o n s . b l o g s p o t . c o m . b r . Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O Ministério do Trabalho e
Previdência lançou na terça-feira (12) a Campanha Nacional de
Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat). Promovida pela
Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho (SIT) em parceria com
outros órgãos e instituições, a
iniciativa é realizada desde
1971, com o objetivo de estimular a adoção de práticas que resultem na redução do número de
acidentes laborais
Até dezembro, a campanha
promove atividades direcionadas para prevenção e redução
de acidentes de trabalho. Em
outubro, como parte da campanha nacional, será realizado o
Dia Nacional da Segurança nas
Escolas.
“A Canpat tem um cronograma base. De abril até dezembro,
fazemos seminários, palestras,
debates, divulgamos vídeos e
publicações relacionados à
segurança no trabalho. E entre abril e setembro, intensificamos as operações de fiscalização”, informou o auditorfiscal do Trabalho, José Almei-

da Júnior, gestor da campanha na
subsecretaria.
Este ano, a ação tem como
tema Gestão de Riscos Ocupacionais: identificar perigos, avaliar riscos, prevenir acidentes e
doenças no trabalho. Segundo o
subsecretário de Inspeção do
Trabalho do ministério, Rômulo Machado, o mote foi escolhido a fim de transmitir a noção
de que todos podem contribuir
para agir preventivamente e tentar evitar acidentes.
Lançamento
“Ano após ano, temos conseguido reduzir a taxa de acidentes do trabalho no país, o que
não significa que já tenhamos
um cenário ótimo”, disse Machado, durante a cerimônia de
lançamento da campanha, realizada de forma remota e transmitida pelo canal da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho.
Ao proferir palestra sobre o
gerenciamento de riscos ocupacionais, o auditor-fiscal do Trabalho, Luiz Carlos Lumbreras
Rocha, disse que os acidentes

continuam sendo uma chaga.
“Nossa taxa de incidência, ou
seja, o número de acidentes divididos por mil trabalhadores,
vem caindo desde a década de 70.
Mas a queda já foi mais acentuada - da mesma forma que a taxa
de mortalidade – e queremos
fazer mais”, disse Rocha, destacando a existência de estudos
que apontaram que cada dólar
investido em segurança no trabalho resulta na economia de
US$ 3 a US$ 5.
“O que o empregador e as
instituições investem em prevenção de acidentes laborais não
é gasto. É investimento”, afirmou a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e coordenadora Nacional do Programa Trabalho Seguro da Corte,
Delaíde Miranda Arantes.
“Houve progressos na prevenção nas últimas décadas, mas
ainda temos, no Brasil, números
muito preocupantes de acidentes e doenças, mesmo que o conhecimento acumulado pelos
especialistas indiquem que a
maioria dos acidentes são pre-

visíveis e, portanto, passíveis de
prevenção.”
Ações
O secretário de Trabalho do
ministério, Luís Felipe Batista
de Oliveira, destacou que os investimentos em ações de preventivas resultariam em benefícios para toda a sociedade.
“Acidentes e doenças representam vidas perdidas, mutilações, incapacitações, sofrimento e custos para todos. Os ambientes seguros e saudáveis
propiciam ganhos para todos.
Os empregadores ganham
com o aumento da competitividade, a redução do absenteísmo e dos dias parados. Os
trabalhadores, com um aumento da satisfação com o trabalho e com a redução dos riscos e das despesas com medicamentos e hospitais. O governo ganha com a redução de
vidas perdidas e das despesas
com pensões e com atendimentos médicos. Além do aumento
da competitividade”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Governo federal libera recursos para
Petrópolis e Paraty após chuvas
O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou na
terça-feira (12) o repasse de
mais de R$ 1,5 milhão para
Petrópolis, na região serrana
do estado do Rio de Janeiro,
para ações de defesa civil. Foram publicadas duas portarias
no Diário Oficial da União:
uma com liberação de
1.185.237,11 e outra, com R$
319.159. Paraty também foi
beneficiada com repasse de R$

563.581,60 para recuperação de
vias públicas.
Petrópolis foi atingida por
temporais em fevereiro e março deste ano, que deixaram 241
mortos e três desaparecidos. As
chuvas de fevereiro foram consideradas o maior desastre natural da história da cidade. Elas
provocaram mais de 7,5 mil deslizamentos de terra. Dados divulgados na segunda-feira (11)
pela prefeitura de Petrópolis

mostram que ainda há 173 pessoas em abrigos municipais.
Com os novos recursos, o
volume total de repasses federais a Petrópolis soma cerca de
R$ 8,2 milhões desde fevereiro, segundo informações do
Ministério do Desenvolvimento Regional.
Em Paraty, as chuvas provocaram um deslizamento de terra
que levou à morte sete pessoas
de uma família, entre a noite

de 1º de abril e a madrugada
do dia 2. Com a liberação de
terça-feira, no total, Paraty recebeu quase R$ 2,5 milhões
de repasses federais.
Devido às chuvas, a rodovia
Rio-Santos (BR-101) tem ainda um ponto de interdição total
e cinco, parciais, no município.
A ligação com Ubatuba também
está comprometida pela rodovia, com vários bloqueios parciais. (Agencia Brasil)

Senado aprova novas regras para
impedir alienação parental
O Senado aprovou na terçafeira (12) um projeto de lei (PL)
que proíbe pais investigados por
violência doméstica a terem a
guarda dos filhos, mesmo compartilhada. O projeto 634/2022 modifica regras sobre alienação parental, que é a prática de manipulação
psicológica da criança por um dos
pais, de modo a prejudicar a
construção de um vínculo dela
com o outro. O projeto segue
para sanção presidencial.
O projeto altera trechos da
lei 12.318, de 2010, que dispõe
sobre alienação parental. Inclui
no artigo 2, que traz a definição

de alienação parental, um novo
inciso. Esse inciso amplia o
conceito trazido pela lei, incluindo o abandono afetivo da criança ou adolescente pelos pais
ou responsáveis, e a omissão
desses de suas obrigações parentais.
O projeto altera outro trecho da lei, proibindo a concessão de guarda compartilhada a
pai que seja investigado por crime contra a criança ou por crime de violência doméstica. De
acordo com a relatora do projeto, Rose de Freitas (MDBES), a legislação que assegura

à criança o direito ao convívio
dos filhos com ambos os pais
estaria sendo usada para prática de alienação parental.
Na avaliação da relatora, a
lei 12.318 era manipulada pelos
agressores para promover a inversão de guarda. “Assim, manipular-se-ia a lei para, amiúde,
promover a inversão de guarda,
assim como para suscitar medidas protetivas contra as mães
acusadas de alienação parental,
e isso independentemente da
existência de inquéritos criminais instaurados para a apuração
de violência doméstica pratica-

da precisamente pelo genitor
adverso”.
Um ponto mantido do texto
que veio da Câmara trata da convivência entre pais e filhos durante o curso de processos instaurados para investigar casos de
alienação parental. O texto assegura à criança e ao genitor a
visitação assistida no fórum em
que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a Justiça. A visitação, no entanto, não
ocorrerá caso haja risco à integridade física ou psicológica da
criança ou adolescente. (Agencia Brasil)

Comissão de Ética da Alesp
aprova pedido de cassação
de Arthur do Val
A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp) aprovou na
terça-feira (12), por unanimidade, o relatório que pediu a
cassação do deputado Arthur
do Val, também conhecido
como Mamãe Falei, do partido União Brasil.
Para a perda de mandato
ocorrer, o relatório ainda precisará ser aprovado no plenário da Alesp pela maioria dos
parlamentares da casa. Se for
cassado, o deputado perderá
o mandato e passará a ser inelegível por oito anos.
O relator do caso na Comissão de Ética, o deputado
Delegado Olim (PP), destacou
em seu texto a quebra de decoro de Arhur do Val em áudios sexistas enviados a um grupo virtual, que posteriormen-

te se tornaram públicos.
“O conteúdo das falas exibe exploração, humilhação e
violência moral contra as mulheres ucranianas em situação
de vulnerabilidade. O representado, no bojo desses áudios, fez apologia ao turismo
sexual”, ressaltou o relator.
O deputado Arthur do Val
foi à fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia, país em situação de guerra, para, segundo ele, ajudar os ucranianos
contra a Rússia. O deputado
enviou áudios a amigos, divulgados posteriormente pela imprensa, em que elogia a beleza das refugiadas ucranianas
e diz que as mulheres de lá são
“fáceis” por serem pobres.
“Assim que essa guerra
passar eu vou voltar pra cá. E
detalhe, elas olham. E são fáceis, porque elas são pobres.

E aqui minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, a gente não tinha tempo, mas colei em dois grupos
de minas e é inacreditável a
facilidade”, disse ele em um
trecho do áudio enviado em
um grupo privado no WhatsApp.
Na chegada ao Brasil, o
deputado deu entrevistas confirmando ser o autor dos áudios e retirou sua pré-candidatura ao governo do estado
de São Paulo. Ele afirmou ter
cometido “um erro em um
momento de empolgação”.
Defesa
Em sua fala de defesa, na
sessão da Comissão de Ética,
Arthur do Val reconheceu que
errou e pediu desculpas. “Eu
errei. Ponto final. Houve erro.

Eu quero pedir desculpas aqui
principalmente às mulheres
ucranianas que estão aqui e às
pessoas que verdadeiramente
se ofenderam com os meus
áudios. Eu devo essas desculpas”, disse.
Arthur afirmou ainda que
sua cassação está ocorrendo
em razão de suas virtudes, não
de seus erros, e porque todos
o odeiam na Alesp. “A verdade é que todos aqui me odeiam, é verdade isso, eu não nego
isso, eu falo isso sempre”, disse. “Esse processo de cassação não é pelo que eu disse, é
por quem disse”, acrescentou.
O deputado afirmou que
não é bem quisto na Alesp
porque, segundo ele, atuou
pelo corte de auxílios e verbas
que seriam destinadas aos demais deputados e funcionários. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

